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Sissejuhatus
Palamuse valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine algatati
Palamuse vallavolikogu poolt 26.jaanuaril 2006. aastal otsusega nr 38 „Palamuse
valla üldplaneeringu ja planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise
algatamine”. Üldplaneeringu koostamise konsulteerimiseks sõlmis Palamuse
Vallavalitsus lepingu 4.jaanuaril 2006. a. OÜ Hendrikson & Ko’ga.
Üldplaneeringu kasutamise lihtsustamiseks on planeering jaotatud erinevateks
köideteks. Planeeringu esimene köide „Palamuse valla üldplaneering.
Lähteandmestiku
analüüs”
sisaldab
ülevaadet
kõrgemalseisvatest
arengudokumentidest ja erinevate valdkondade kohta kogutud andmeid.
Käesolev, üldplaneeringu teine köide „Palamuse valla üldplaneeringu protsessi ja
planeeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise aruanne” annab ülevaate
üldplaneeringu protsessist ning sellega paralleelselt läbi viidud keskkonnamõju
strateegilise hindamise protsessist ja tulemustest. Protsessi ja KSH aruande
ühendamine võimaldab järk-järguliselt jälgida planeeringulahenduseni jõudmise
etappe ning sisaldab jooksvalt igas etapis keskkonnamõju hindamist.
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1 Ülevaade üldplaneeringust
strateegilisest hindamisest

ja

keskkonnamõju

1.1 Üldplaneeringu eesmärk ja sisu
Palamuse valla haldusterritooriumile koostatava üldplaneeringu eesmärk on
kujundada läbi avaliku ja kaasava planeerimisprotsessi valla ruumilised
arengusuunad, täpsustada maa- ja veealade kasutamistingimused ning määrata
tiheasustusalad
ja
detailplaneeringu
koostamise
kohustusega
alad.
Üldplaneeringu oluliseks eesmärgiks on tagada omavalitsuses jätkusuutlik ja
tasakaalustatud ruumiline areng,
mis võtab arvesse kõrgemalseisvaid
strateegilisi eesmärke ja arengupõhimõtteid ning hindab kavandatava ruumilise
arenguga kaasneda võivaid mõjusid (loodusele, sotsiaal-majanduslikule ja
ajaloolis-kultuurilisele keskkonnale).
Palamuse valla üldplaneering ja keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH)
algatati Palamuse vallavolikogu poolt 26.jaanuaril 2006. aastal otsusega nr 38
„Palamuse valla üldplaneeringu ja planeeringu keskkonnamõju strateegilise
hindamise algatamine”. Planeeringu koostamise konsulteerimiseks sõlmis
Palamuse Vallavalitsus lepingu 4. jaanuaril 2006.a. OÜ Hendrikson & Ko’ga.
Üldplaneeringu sisulise lahenduse (planeerimisettepaneku) peamisteks teemadeks
kujunesid eelkõige elamumaade kavandamine ning puhke- ja virgestusmaade ja
kergliiklusteede arendamine, kuid ka äri- ja tootmismaade kavandamine, teede
arendamine ning tehnilise ja sotsiaalse infrastruktuuri arendamine. Nimetatud
valdkondade arendamise mõjusid on käesolevas köited käsitletud eraldiseisvate
peatükkidena.

1.2 Üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Üldplaneering on strateegiline planeerimisdokument, millele on vastavalt
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse §31 ja §33 lg
1-le kohustus korraldada keskkonnamõju strateegiline hindamine. KSH eesmärk
on
arvestada
keskkonnakaalutlusi
strateegiliste
planeerimisdokumentide
koostamisel ning kehtestamisel, et tagada kõrgetasemeline keskkonnakaitse ning
edendada säästvat arengut.
Keskkonnamõjude strateegilise hindamise nõue lähtub Euroopa Liidu direktiivist
2001/42/EC (Directive on the assessment of the effects of certain plans and
programmes on the environment), et kindlustada teatud plaanide ja programmide
elluviimisel keskkonnakaitse ja keskkonnaga arvestamine ning propageerida
säästlikku arengut. Ruumilise planeerimise juures mõistetakse selliste
keskkondadena üksteisega tihedalt seotud ja koos toimivat majandus-, sotsiaal-,
kultuuri- ja looduskeskkonda, kus ühe valdkonna arengul on mõju teistele
valdkondadele. Ruumilise planeerimise sellisest komplekssusest tulenevalt ei ole
siin, erinevalt projekti või sektorarengukava keskkonnamõjude hindamisest,
võimalik
hinnata
planeerimisotsustega
kaasnevaid
konkreetseid
keskkonnamõjusid, vaid võimalikke keskkonnamõjusid: planeeringu koostamise
ajal on väga raske ette näha antud keskkondades tulevikus toimuvaid
konkreetseid üksteist mõjutavaid protsesse, vaid pigem tõenäolisi ja võimalikke
protsesse, mistõttu hinnatakse ka võimalikke tagajärgesid/tulemusi ning mõjusid.
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KSH käigus selgitatakse välja üldplaneeringuga kavandatud tegevuste eeldatav
(võimalik) oluline keskkonnamõju. Keskkonnamõju peetakse oluliseks, kui see
võib eeldatavalt ületada tegevuskoha keskkonnataluvust, põhjustada keskkonnas
pöördumatuid muutusi või seada ohtu inimese tervise ja heaolu, kultuuripärandi
või vara.
KSH sisuliseks eesmärgiks on demonstreerida planeerimisprotsessi otsuste
langetamise läbipaistvust, näidata millises järjekorras ja millistel kaalutlustel
(vastanduvad huvid, seaduslikud piirangud jms) toimus planeerimisprotsessis
valikute tegemine ning kaalutlusotsusteni jõudmine. Strateegilise planeerimise
interdistsiplinaarsusest tulenevalt toimub võimalike keskkonnamõjude hindamine
planeerimisprotsessi tihedalt integreeritud osana, kus pidevalt ja jooksvalt
kaalutakse/hinnatakse planeeritavate tegevuste mõju erinevatele valdkondadele,
seda üldiste maakasutusstrateegiate väljatöötamisest kuni konkreetsete
planeeringuga kavandatavate tegevusteni. Käesoleva planeeringu puhul on
seepärast lähtutud põhimõttest, et keskkonnamõjude strateegiline hindamine
peab olema üldplaneeringu koostamisega protsessiga paralleelne ja võimalikult
integreeritud. Sellisel kaalutlusel on siinkohal ühildatud üldplaneeringu protsessi
dokumentatsioon ning KSH aruanne.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise metoodika
Üldplaneeringu
metoodilise
lähenemisena
on
käsitletud
avalikku
planeerimisprotsessi. Üldplaneeringu ja KSH läbiviimiseks kasutati etapiviisiliselt
erinevaid avaliku kaasamise meetodeid (teemarühmade ja juhtrühma seminarid)
ning analüüsimeetodeid vastavalt sellele, kuidas planeeringuga kavandatavad
tegevused muutusid spetsiifilisemateks.
Planeeringu üldise strateegiliste arengusuundade ja maakasutuspõhimõtete
väljaselgitamiseks kasutati kõrgemalseisvate arengudokumentide analüüsi,
küsimustiku ja SWOTi meetodit, võttes aluseks koostatud lähteandmestiku
analüüsi ja seadusandlikud piirangud. Spetsiifilisemalt kasutati reserveeritavate
alade omavaheliseks ja teiste maakasutusfunktsioonide võrdluseks kaardianalüüsi
(sobivate, välistavate ja tingimuslike kriteeriumide omavaheline analüüs) ja
vajadusel ekspertarvamust. Konkreetsete kokkulepeteni jõudmiseks ning
kaalutlusotsuste tegemiseks toimusid juhtgrupi koosolekud.

1.3 Üldplaneeringu ja KSH osapooled
Planeeringu ja KSH protsessi osapooled tulenevad planeerimisseaduse ja
keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusega sätestatud
osapooltest ning planeerimise hea tava jälgivast avalikust kaasamisest.
 Planeeringu koostamise algataja ja kehtestaja on Palamuse vallavolikogu,
planeeringu korraldajaks on Palamuse vallavalitsus
 Planeeringu koostaja ja KSH ekspert on OÜ Hendrikson&Ko
 Planeeringu
kooskõlastajaks
ja
KSH
järelvalvajaks
on
Jõgeva
Keskkonnateenistus
 Planeeringu kooskõlastajateks on naaberomavalitsused ning maavanema
määratud võimalikud lisakooskõlastajad
 Sotsiaalministeerium
(Tervisekaitsetalitus)
ja
Kultuuriministeerium
(Muinsuskaitseamet) kui KSH protsessist huvitatud osapooled, tulenevalt
planeeringu olemusest
 Valitsusvälised organisatsioonid
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Piirkonna elanikud, maaomanikud ja ettevõtjad
Laiem avalikkus
Planeeringu järelvalvaja maavanem
Riiklik looduskaitsekeskus

Planeerimisprotsessi juhtimiseks määrati Palamuse üldplaneeringu juhiks
vallavanem Urmas Astel, planeeringu koordinaatoriks GIS-spetsialist Priit Kalme
ning moodustati vallavalitsuse ametnikest ning teemarühmade juhtidest
planeeringu juhtrühm.
Hendrikson & Ko poolt osales planeerimis- ja KSH protsessis:
1. Pille Metspalu - Üldplaneeringute osakonna juhataja
2. Peep Leppik – projektijuht
3. Kuido Kartau - keskkonnamõju hindaja, Litsents nr KMH0034
4. Ann Ideon - projektijuhi assistent
Planeerimislahenduse kujunemises aktiivselt kaasatud
põhjalikumalt peatükk 3.2. Avalikkuse kaasamine.

osapooli

käsitleb

1.4 Üldplaneeringu alus
1.4.1 Üldplaneeringu õiguslik taust
Eesti Vabariigis on omavalitsuse territooriumi üldplaneeringu teostamise kohustus
sätestatud planeerimisseadusega. Üldplaneeringu seadusejärgseteks põhilisteks
eesmärkideks on:
1)
valla
või
linna
ruumilise
arengu
põhimõtete
kujundamine;
2) kavandatava ruumilise arenguga kaasneda võivate majanduslike, sotsiaalsete
ja kultuuriliste mõjude ning looduskeskkonnale avalduvate mõjude hindamine
ning selle alusel säästva ja tasakaalustatud ruumilise arengu tingimuste
seadmine;
3) maa- ja veealadele üldiste kasutamis- ja ehitustingimuste määramine;
4) detailplaneeringu koostamise kohustusega alade ja juhtude määramine
väljaspool
linnu
ja
aleveid;
5) maareformi seaduse tähenduses tiheasustusega alade määramine;
6)
miljööväärtuslike
hoonestusalade,
väärtuslike
põllumaade,
parkide,
haljasalade, maastike, maastiku üksikelementide ja looduskoosluste määramine
ning
nende
kaitseja
kasutamistingimuste
seadmine;
7)
rohelise
võrgustiku
toimimist
tagavate
tingimuste
seadmine;
8) teede ja tänavate, raudteede, sadamate ja lennuväljade asukoha ning
liikluskorralduse
üldiste
põhimõtete
määramine;
9) vajaduse korral eraõigusliku isiku maal asuva tee avalikult kasutatavaks teeks
määramine teeseaduses (RT I 1999, 26, 377; 93, 831; 2001, 43, 241; 50, 283;
93, 565; 2002, 41, 249; 47, 297; 53, 336; 61, 375; 63, 387) sätestatud korras;
10) põhiliste tehnovõrkude trasside ja tehnorajatiste asukoha määramine;
11)
puhkeja
virgestusalade
määramine;
12) ranna ja kalda piiranguvööndi ning ehituskeeluvööndi täpsustamine
looduskaitseseaduses
(RT
I
2004,
38,
258)
sätestatud
korras;
13) vajaduse korral ettepanekute tegemine kaitse alla võetud maa-alade ja
üksikobjektide kaitserežiimi täpsustamiseks, muutmiseks või lõpetamiseks;
14) vajaduse korral ettepanekute tegemine maa-alade ja üksikobjektide kaitse
alla
võtmiseks;
15) üldiste riigikaitseliste vajaduste arvestamine ja vajaduse korral riigikaitselise
Palamuse Vallavalitsus
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otstarbega maa-alade määramine ning maakonnaplaneeringus määratud
riigikaitselise
otstarbega
maa-alade
piiride
täpsustamine;
16) ettepanekute tegemine linnakeskkonna kuritegevusriskide ennetamiseks
planeerimise
kaudu;
17) muude seadustest ja teistest õigusaktidest tulenevate maakasutus- ja
ehitustingimuste kajastamine planeeringus.
Planeerimisseaduse kõrval tuleb üldplaneeringu koostamisel lähtuda ka teistest
seadusandlikest
aktidest,
sh
keskkonnamõju
hindamise
ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest, mis sätestab, et keskkonnamõju
strateegilist
hindamist
korraldatakse
strateegilise
planeerimisdokumendi
koostamise käigus enne strateegilise planeerimisdokumendi kehtestamist
haldusaktiga. KMHKJS seadus sätestab KSH protsessi läbiviimisel nõutavad
etappide sisu KSH programmi ja aruande sisu osas, avaliku kaasamise
(väljapanekute ja arutelude) ning teavitamise viisid.
Olulise osa moodustavad planeeringus loodus- ja keskkonnakaitselised õigusaktid,
mida käsitletakse peatükis 1.4.3 Üldplaneeringu vastavus keskkonnakaitse
eemärkidele ja keskkonna-alastele õigusaktidele.

1.4.2 Seos asjakohaste planeerimis- ja arengudokumentidega
Planeeringu koostamisel arvestatakse erineva taseme kõrgemates arengu- ja
planeerimisdokumentides toodud arengusuundade ja –eesmärkidega, et tagada
planeerimise järjepidevus planeerimise erinevatel tasemetel ning erinevate
tasemete huvide esindatus valla üldplaneeringus. Palamuse üldplaneeringu
seisukohast on olulisemateks kõrgemalseisvateks dokumentideks Euroopa Liidu
arengut suunav baasdokument Euroopa Ruumilise Arengu Perspektiiv (European
Spatial Development Perspective – ESDP), Eesti ja Jõgeva maakonna arengut
suunavad
dokumendid:
Üleriigiline
planeering
Eesti
2010,
Jõgeva
maakonnaplaneering,
Jõgeva
maakonna
teemaplaneering
„Asustust
ja
maakasutust suunavad keskkonnatingimused”, mida on põhjalikumalt käsitletud
köites „Palamuse valla üldplaneering. Lähteandmestiku analüüs”. Käesolevas
köites on seetõttu kokkuvõtlikult välja toodud nende dokumentide olulisimad
arengusuunad- ja eesmärgid, mis seostuvad Palamuse valla ruumilise
planeerimisega. Põgusalt on käsitletud ka Palamuse valla arengukava.
Euroopa Ruumilise Arengu Perspektiivi (ESDP) kohaselt on üldeesmärgiks
Euroopa Liidu territooriumi tasakaalustatud ja jätkusuutlik areng, mille
saavutamise üheks võimaluseks on tähelepanu pööramine polütsentrilise
asustusstruktuuri arendamisele ning uue kvaliteedi loomises linnade ja maaliste
alade vahel, mille abinõudeks on:
- Linnade ja maapiirkondade vaheline partnerlus;
- Mahajäävate maapiirkondade maakasutusstrateegiate väljatöötamine
koostöös lähedalasuvate linnadega;
- Maapiirkondades asuvate väikeste ja keskmise suurusega linnade
teeninduse miinimumtaseme säilitamine;
- Olemasoleva arengupotentsiaali toetamine nendes piirkondades
(ESDP 1998)

 ESDP eesmärkidest ja abinõudest lähtub, et Palamuse kui maavalla arengu

planeerimisel on oluline arvestada valla funktsionaalsete seoste suundade ja
iseloomuga ning olemasoleva arengupotentsiaaliga (vald on Tartu ja Jõgeva
linna tagamaaks; vallal on kultuurilis-ajaloolised ja looduslikud eelised turismi-

Töö nr. 742/06

Palamuse Vallavalitsus
2007

13

Palamuse valla üldplaneeringu protsess ja KSH aruanne.

ja puhkemajanduse arendamiseks), ning teha valla arengu planeerimisel
koostööd ning võtta arvesse piirkondlikke arengusuundumusi.
Üleriigiline planeering Eesti 2010 (2001) seab üldisteks eesmärkideks:
 Inimese põhivajaduste rahuldamise ruumiline tagamine;
 Eesti asustussüsteemi- ja maastikustruktuuri väärtuste säilitamine ja
edasiarendamine;
 Asustuse ruumiline tasakaalustamine;
 Eesti hea ruumiline sidumine Euroopaga;
 Looduskeskkonna hea seisundi säilitamine ja parandamine.
Nimetatud sihtide saavutamiseks on ruumilist arengut vaja suunata nelja peamise
komponendi kaudu: asustus, transpordiühendused, energeetika ja roheline
võrgustik.
Asustuse arengul lähtutakse suures osas maakonnakeskuste tugevdamisest ja
üksteist toetavate keskuste võrgustikku ja koostööd rõhutavast strateegiast.
Keskusi täiendavad läbi kaug- ja kodustöötamise ning heatasemelise transpordi
elujõulised maapiirkonnad. Asustuses välditakse uue hajaasustuse tekkimist.
Riigi
asustussüsteemi
mõjutab
ka
üleriigilise
innovatsioonisüsteemi
väljaarendamine, mis muuhulgas hõlmab haridust ja koolitust ja ettevõtluse
tugisüsteeme.
 Palamuse
valla
arengueeldus
siinkohal
on
arenemine
elujõulise
maapiirkonnana maakonnakeskuse Jõgeva ja laiemas plaanis ka Tartu
tagamaal, mis pakub häid elamis- ja töötamisvõimalusi. Valla arengut soosib
hea transpordiühenduse võimalus Tartu ja Jõgevaga nii maanteed kui
raudteed pidi (paiknemine arengukoridoris). Innovatsioonisüsteemi kuuluvate
asutuste võrk moodustab intellektuaalse infrastruktuuri. Palamuse valla
kontekstis on eelkõige oluline kvaliteetse hariduse tagamine, eriti
gümnaasiumihariduse osas.
Transpordi arendamine lähtub Eesti „aeg-ruumilisest kokkusurumisest”, mis
eeldab reisiliikluse kiirendamist põhilistel liikumissuundadel (eriti säästlikuma
ühistranspordi eelisarendamist), rahvusvaheliste teede väljaehitamine ja kogu
territooriumi kättesaadavuse parandamine.


Palamuse teedevõrgu ja ühistranspordivõimaluste edendamine

Energeetika
ruumstruktuuri
osas
suund
võetud
ökonoomsema
ja
ökoloogilisema kütuse kasutamise suunas, efektiivsema energia-soojuse
koostootmisele ning ühese välise energiasõltuvuse vältimise suunas.


Palamuse
suunaks
on
keskkonnasõbralikumate
energiaallikate suurem kasutamine.

ning

taastuvate

Rohelise võrgustiku kontseptsioon rõhutab eluslooduse ja maastiku kaitse
orgaanilist sulatamist keskkonnakujundusse ning vajadust esile tõsta,
väärtustada ja sihipäraselt kasutusele võtta kaitsealuste ning looduslikus või
looduslähedases seisundis alade laias mõttes keskkonda kujundavat mõju.
Rohelise võrgustiku planeerimisega taotletakse järgmisi eesmärke:
 keskkonna loodusliku iseregulatsiooni säilitamine;
 väärtuslike looduskoosluste kaitse ja loomade liikumisteede säilitamine;
 looduslähedase majandamise, elulaadi ja rekreatsiooni võimaldamine ning
looduslike alade ruumilise kättesaadavuse tagamine;
 väärtuslike maastike säilitamine;
 asustuse ning maakasutuse suunamine.
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Palamuse valla eesmärgiks on rohelise võrgustiku struktuuri ja selle
komponentide
säilitamine
ja
toimimise/seisundi
parandamine,
rohevõrgustikuga arvestamine asustuse ja maakasutuse planeerimisel. Selle
täpsemad eesmärgid kajastuvad maakonna teemaplaneeringus „Asustust ja
maakasutust suunavad keskkonnatingimused”. Olulisena saab esile tõsta, et
roheline võrgustik ei sea ainult piiranguid maakasutusele, vaid ka võimaldab
teatud laadi tegevust, nagu toodud ülalpool: looduslähedase majandamise,
elulaadi ja rekreatsiooni võimaldamine ja kättesaadavuse tagamine.

Jõgeva maakonnaplaneering (1998) üldiseks eesmärgiks ruumistruktuuride
kujundamisel on saavutada erinevate ülesannetega alade sobiv ruumiline
paiknemine, mis haakuks nii naaberalade ja üleriigiliste ruumistruktuuridega (nt.
majandusstruktuurid, ökoloogilised uuenemisprotsessid).
Planeeringu eesmärgid on:
 luua planeeringuala kõikides piirkondades võrdväärsed elamistingimused
(erineva taseme keskuste arendamine);
 tagada loodusväärtuste pikaajaline kaitstus;
 säilitada
või
suurendada
piirkonna
looduslikest
tingimustest,
asustusstruktuurist või kultuurilistest eripäradest tulenevat mitmekesisust;
 kasutada võimalikult hästi ära maakonna eri piirkondade olemasolevat
ruumistruktuuri ja arengupotentsiaali;
 soodustada keskkonna- ja sotsiaalsete nõuetega kooskõlas oleva
majanduse ja tehnoloogia arengut;
 kindlustada mitmekesine töökohtade ja elamistingimuste struktuur
maakonnas.
Maakonnaplaneeringus rõhutatakse looduslike ja kultuuriliste väärtuste kaitset:
asustuse arengu suunamisel piirkonna eripära ja maastikupildi säilitamist,
väärtuslike looduslike koosluste ja liikide ning rohevõrgustiku kaitset ja säilimist.
Vooremaa piirkonna jaoks toob maakonnaplaneering välja järgmised eesmärgid:
 maastikurajooni keskosas paikneva unikaalse voorte ala ja sellega seotud
muldade ja koosluste säilitamine;
 sobiva maakasutuse abil piirkonnale tüüpilise väärtusliku kultuurmaastiku
säilitamine;
 paiguti esinevate kõvapuiduliste lehtpuude tunduva osakaaluga metsade
kaitse tagamine;
 iseloomulike hiismetsade hoid ja uuendamine.


Palamuse üldplaneeringus on Jõgeva maakonna rollidest lähtuvalt eesmärgiks:
a) teenuste, hea elu- ja töökeskkonna tagamine, mille saavutamiseks tuleb
kohapealsete võrdväärsete elamistingimuste loomiseks tuleb vallas
arendada kohalikke ja tugikeskuseid, kus Palamuse alevikus peab tagama
avaliku sektori põhiteenuste kättesaadavuse ning seda täiendavad
tugikeskustena Kaarepere ja Luua;
b) kõrge põllumajandus- ja puhkeväärtusega maastiku säilitamine ja
arendamine nii majandamise kui puhkamise eesmärgil
c) Vooremaa maastiku eripäraga arvestamine (pinnavormid, muld,
kooslused; väärtmaastikud)

Jõgeva maakonna teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused” (2004) eesmärgiks on loodus- ja keskkonnakaitseliselt
põhjendatuma ruumistruktuuri tagamine ning eelduste loomine maakonna
tasakaalustatud ja jätkusuutlikuks arenguks. Teemaplaneeringu ülesandeks on
suunata asustust ja maakasutust lähtudes keskkonnaseisundist ja inimeste
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põhjendatud vajadustest selliselt, et säiliks looduslik ja maastikuline
mitmekesisus.
Teemaplaneering käsitleb kahte laiemat valdkonda: roheline võrgustik, mille
eesmärgiks on tagada loodusliku mitmekesisuse ja looduslike protsesside
säilimine
ning väärtuslikud maastikud,
mis on määratud kultuurmaastiku
väärtustamiseks ja maastike mitmekesisuse säilitamiseks. Teemaplaneering toob
välja juba küllaltki konkreetsed maa-alade kasutamispõhimõtted ja –tingimused.


Palamuse valla üldplaneeringule rakenduvad teemaplaneeringus toodud
järgmised eesmärgid ja kasutamistingimused:
Rohelise võrgustiku aladel:
 väärtuslike metsa- ja sooalade säilitamine, erinevate liikide ja elupaikade
hoid ning võrgustiku alade jätkusuutlik kasutamine
 võrgustiku moodustava looduslikest ja poollooduslikest aladest koosneva
tuumalad ja koridorid, kus asustuse laienemine ja maakasutuse
intensiivistumine on vastunäidustatud nt.:
o tuumaladel uute asustus- ja tootmisalade rajamine,
o roheala killustavate infrastruktuuride rajamine,
o metsa sihtotstarbe muutmine,
o olusid mittearvestav (mittesäästev) metsamajandus,
o ranna või kalda ehituskeeluvööndi vähendamine tugialadel.
Rohelistes koridorides on eesmärgiks:
o olemasolevate looduslike alade säilitamine ning
o veekogude, kui rohelise koridor osade, seisundi ja kallaste
säilitamine võimalikult looduslikuna.
Konfliktaladel (maanteed, turbakaevandused, Vooremaa) tuleb lähtuda
võrgustiku toimimisest ja rakendada selleks vastavaid meetmeid.
Väärtuslikel maastikel (sh kaunid vaated ja teelõigud):
o säilitada
traditsioonilist
kultuurmaastikku
väljakujunenud
asustusstruktuuri
ja
maakasutusega,
milles
säilitatakse
määratletud väärtuslikke komponente:
 olemasolevate teede paiknemine;
 hoonete paiknemine ja maht (asustusstruktuuri
väärtustamine);
 erinevast ajastust pärit hooned (arhitektuuri
väärtustamine);
 ajalooline kõlvikute jaotus, paiknemine ja suurus
(maakasutuse väärtustamine);
 kultuuriloolised, tuntud isikutega seotud kohad,
(kultuuripärandi väärtustamine);
 pargid, üksikud puud ja puude grupid põldudel,
haljastus, metsaribad (looduslikkuse väärtustamine).
o Maastike väärtus suurendatakse objektide-alade korrastamisega ja
mittesobivate ehitiste lammutamisega ning uute ehitiste ja
maakasutuse puhul arvestatakse maastikku sobivust.
o Väärtuslike maastike kasutamisel puhke-eesmärgil tuleb tagada, et
need külastajate arvu tõttu ei kaotaks oma väärtust.
Väärtuslikud põllumaad, mille boniteet on vähemalt 50 hindepunkti,
tuleb hoida põllumajanduslikus kasutuses, säilitades need avatud
maastikuna
ning
säilitatakse
ja
hooldatakse
olemasolevaid
maaparandussüsteeme. Säilitada tuleb põldude läheduses olev looduslik
taimkate, samuti üksikud puud ja puude grupid põldudel, hekid,
metsaribad, mis suurendavad põllumajanduspiirkondade looduslikkust ning
toimimist kohaliku tasandi rohelise võrgustikuna.
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Piirkondlikult toob teemaplaneering Vooremaa kohta eraldi välja punktid:
o Ehitusalade paiknemine või ehitiste rajamine selleks sobivatele
voortele või järvede kallastele või nende lähedusse peab olema
määratletud ja reguleeritud üldplaneeringutes.
o maastiku küllaldane avatus ja vaadete olemasolu;
o järvede loodussõbralik majandamine.
Palamuse valla arengukava (2003) toob valla põhiliste arendamist vajavate
valdkondadena välja:
 hea elukeskkond: puhas ja ilus loodus, head infrastruktuurid, teenused,
kommunikatsioonivõimalused, heakorrastatus ja turvalisus
 Ettevõtlusese: vald loob vajalikud teenused/infrastruktuurid ja seeläbi hea
ettevõtluskliima, vald arendab alternatiivpõllumajandust
 Haridus, täiendkoolitus, huviharidus ja noorsootöö
 Palamuse piirkondliku kultuurikeskusena: kultuuritraditsioonide-ürituste
edasiarendamine
 Palamuse vald on arenenud turismipiirkond: väljaarendatud keskused
(Palamuse, Luua), kohad ja teenused, toimib turismiettevõtete-asutuste
koostöö.

1.4.3 Üldplaneeringu vastavus keskkonnakaitse eemärkidele ja
keskkonna-alastele õigusaktidele
Üldplaneeringu koostamisel arvestatakse keskkonnakaitseliste suundade ja
eesmärkidega, järgides kõrgemalseisvates arengudokumentides toodud loodus- ja
keskkonnakaitselisi suundi ja arvestades spetsiifiliste loodus- ja keskkonnakaitse
alaste õigusaktidega.
Keskkonnakaitseliste
suundadega
arvestamine
algab
kõrgemalseisvate
arengudokumentidega
arvestamisest.
Eelmises
peatükis
käsitletud
kõrgemalseisvad arengu- ja planeerimisdokumendid (nt. Eesti 2010 ja Jõgeva
maakonnaplaneering ning nendest lähtuv maakonna teemaplaneering „Asustust
ja maakasutus suunavad keskkonnatingimused”) käsitlevad arengut säästva
arengu
põhimõttest
lähtuvalt:
tagada
sotsiaal-,
majandusja
keskkonnavaldkonna pikaajaline sidus ja kooskõlaline arendamine, mille
eesmärgiks on inimestele kõrge elukvaliteedi ning turvalise ja puhta
elukeskkonna tagamine täna ja tulevikus. 2005.a. heakskiidetud riikliku säästva
arengu strateegias Säästev Eesti 21 on see sõnastatud järgmise eesmärkidena:
Eesti kultuuriruumi elujõulisus, inimese heaolu kasv, sotsiaalselt sidus ühiskond
ning ökoloogiline tasakaal. Kuna säästev arengusuund on võetud põhimõtteliseks
aluseks kõrgemalseisvate arengu- ja planeerimisdokumentide koostamisel, siis
nende dokumentidega arvestamine kannab vastavalt põhimõtted edasi ka
kohalikule valla üldplaneeringu tasemele.
Mainitud kõrgemalseisvate arengu- ja planeerimisdokumentide üheks oluliseks
osaks on loodus- ja keskkonnakaitse, mille konkreetsete eesmärkide täitmiseks
lähtutakse üldplaneeringus ka konkreetsetest valdkondadest: maakonna
teemaplaneeringuga määratud rohevõrgustiku säilimise ja toimimise tagamine;
NATURA 2000 võrgustiku alade kaitse; liikide ning looduslike ja poollooduslike
koosluste kaitse; kaitsealade ja üksikobjektide kaitse; samuti pinnase, põhjavee,
veekogude ja välisõhu kaitse. Kaitse tagamiseks arvestatakse seadustes ja
määrustes toodud piirangute ja nõuetega. Olulisemateks seadusteks siinkohal on
looduskaitseseadus, veeseadus, metsaseadus, välisõhu kaitse seadus; määrustest
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arvestatakse Vooremaa MKA kaitse-eeskirjaga ja kaitstavate looduse
üksikobjektide kaitse-eeskirjaga ning vajadusel teiste õigusaktidega. Seadused ja
nende alamaktid, millega planeeringu koostamise käigus on arvestatud, on
toodud planeeringu seletuskirja lisas.
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2 Mõjutatava keskkonna ülevaade
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse kohaselt peab
KSH aruanne sisaldama mõjutatava keskkonna kirjeldust strateegilise
planeerimisdokumendi koostamise ajal. Üldplaneeringu koostamise esimese
etapina koguti põhjalik lähteandmestik, mis on koondatud üldplaneeringu
esimesse köitesse „Palamuse valla üldplaneering. Lähteandmestiku analüüs” ning
mis on eraldi köitena lisatud käesolevale aruandele. Seetõttu on antud aruandes
mõjutatava keskkonna kirjeldus toodud kokkuvõtlikult.

2.1 Asukoht ja funktsionaalsed seosed
Palamuse vald (216 km2, 2467 elanikku) asub Jõgevamaal 17 km kaugusel
maakonnakeskusest Jõgevast ja 42 km kaugusel Tartust. Põllumajanduslikupuhkemajandusliku profiiliga vald on tihedalt seotud Jõgeva ja Tartu linnaga
teenuste ja töökohtade osas, pakkudes linnadele puhke- ja elamisvõimalusi.
Valda läbivad Tartu-Jõgeva-Aravete maantee ning Tartu-Tapa raudtee
soodustavad transpordiühendusi linnadega. Parem ühendus linnadega on vallas
antud transpordikoridori läheduses, ülejäänud osade ühendatus linnade, valla
keskuse ja üksteise vahel on halvem, mis tuleneb ühistranspordi halvast
korraldusest, mis ei vasta kohalike elanike vajadustele ning kohati ka teede
olukorrast. Ühendust takistavad ka Kaarepere jaamas pikalt seisvad kaubarongid.

2.2 Looduskeskkond ja asustus
Loodusgeograafiliselt asub vald Vooremaa maastikurajoonis Siluri ja Devoni
avamusalade piiril, kus pinnamoe valdavaks vormiks on moreenist koosnevad
voored ja mõhnad, mis moodustavad Vooremaale iseloomuliku voortest ja
nendevahelistest
soostunud
nõgudest/järvedest
koosneva
looduskauni
viirgmaastiku. Pinnakatte paksus on suurem voortel (30-60 m) ning väiksem
voortevahelistes nõgudes (10-20 m).
Vooremaal on valdavaks leostunud ja leetjad mullad, osaliselt ka näivleetunud
mullad. Palamuse vallas leidub küllaltki palju viljakaid üle 50 boniteedipunktiga
põldusid, mis paiknevad pigem valla kesk- ja idaosas. Valla soisus ja metsasus
on suurem lääneosas (Visusti soo), samuti on soostunud voortevahelised nõod.
Palamuse territooriumi põhjavesi on üldiselt hästi kaitstud. Põhiliselt
kasutatakse Kvaternaari ja Silur-Ordoviitsiumi põhjaveekogumi põhjavett.
Piirkonnas on mitmeid järvi: Kuremaa, Pikkjärv, Prossa järv, Ilmjärv,
Raigastvere ja Kaiavere järved, millest kõik va Kuremaa järv kuuluvad Vooremaa
maastikukaitsealasse ning samuti Natura 2000 võrgustikku. Valda läbivatest
vooluveekogudest suurim on Amme jõgi. Valla põhiliseks keskkonnakaitseliseks
probleemiks on põllumajandusest tulenev veereostus, mis põhjustab
pinnaveekogude eutrofeerumist, mistõttu on oluliseks teemaks veekaitse.
Põllumajanduslik tootmine Palamuse alevikus tekitab keskkonnahäiringut
(eelkõige ebameeldiv hais).
Suur osa vallast kuulub Vooremaa maastikukaitsealasse, mille järved
kuuluvad ka Vooremaa Natura 2000 loodusalasse. Vallas leidub mitme I-III
kategooria liikide kasvukohti ja elupaiku, kaitsealuseid parke ja üksikobjekte ning
vääriselupaiku. Rohevõrgustiku tugialadest ei jää valla territooriumile riikliku
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tähtsusega tugialasid (T1), küll aga ulatuvad siia piirkondlik Kassinurme-Tammiku
tugiala (T2) ning valda läbib neli kagu-loode-suunalist piirkondlikku rohekoridori
(K2), mida täiendavad kohalikud koridorid ja tuumalad (K3 ja T3).
Vooremaa
maastikulistest
tingimustest
tulenevalt
on
Palamuse
asustusstruktuuris välja kujunenud Vooremaale iseloomulikud ridajad
külatüübid: rida-, hagu- ja ahelkülad, kohati tasasemates piirkondades
hajakülad. Palamuse alevik valla keskusena on tekkinud sumbkülast, arenedes
kihelkonnakeskuse ja hiljem külanõukogu keskusena. Teised suuremad asulad on
tekkinud endiste mõisate ümber – Kaarepere, Luua ja Kudina. Nendest
maastikest on väärtustatud teemaplaneeringuga „Asustust ja maakasutust
suunavad keskkonnatingimused” Toovere ning Luua-Palamuse-Änkküla piirkond
ning Praaklima-Raigastvere järve piirkond.

2.3 Ajaloolis-kultuuriline keskkond
Palamuse vald on kultuurilooliselt oluline paik Eestis, mis seostub eelkõige
kirjanik Oskar Lutsu ja tema loominguga. Oskar Lutsuga ja tema loominguga
seonduvalt pakuvad vallas huvi Lutsu sünnikodu Posti talu Järvepere külas ja
Änkküla külakooli ja Palamuse kihelkonnakooli hooned, kus Luts õppis, ning
millega on seotud „Kevade” tegevus ning Palamuse apteegi hoone, kus Luts elas.
Lisaks Mäeotsa (Ülesoo) talu, kus elas Joosep Tootsi prototüüp Voldemar
Tootsen; Raja ja Saare talud Eerikvere külas, mis seotud Raja Teele ja Saare
Arnoga. Vallas leidub ka luuletaja Anna Haava, keelteadlase Johannes Voldemar
Veski ja teiste tuntud inimestega seotud kohti. Kirjandusliku tausta kõrval on
Palamuse põhilisteks ajaloolis-kultuurilisteks huviväärsusteks valla asulad ja
arhitektuur: mõisad, eriti Luua mõis koos pargi ja arboreetumiga, samuti
Palamuse alevik oma hästi säilinud kihelkonnakeskusega, kuhu kuuluvad
Püha Bartholomeuse kirik, praegu muuseumina töötav kihelkonnakool, veski,
pastoraadihoone
jm
hooned.
Muinsusväärtustest
leidub
vallas
39
arheoloogiamälestist (sh. asulakohad, kivikalmed jms), 9 ajaloomälestist ning 24
arhitektuurimälestist (mõisad ja pargid, Palamuse kompleks, Saare tuuleveski ja
Ehavere vesiveski varemed).
Palamuse on kultuuriliselt aktiivne piirkond oma väljaarenenud üritustega
ja huvitegevusega. Vallas asub kaks rahvamaja ja kolm raamatukogu,
toimuvad traditsioonilised kultuuri- ja spordiüritused (sh. Theodor Lutsu
filmipäevad, Paunvere väljanäitus jms), mille mastaabid ulatuvad kohalikest kuni
üle-eestilisteni (nt. Paunvere väljanäitust külastab ca 20 000 inimest). Vallas
tegutseb aktiivselt erinevaid kolmandasse sektorisse kuuluvad ühinguid ja seltse
ning kaks kogudust.

2.4 Sotsiaalne keskkond
Palamuse valla rahvaarv 1.01.2006 seisuga oli 2467 inimest, ning valla
rahvastik väheneb aeglaselt, kuna loomulik iive ning rändesaldo on vallas
negatiivne. Ruumiliselt on rahvastiku vähenemine külades olnud küllaltki ühtlane,
enam on vähenenud Kaarepere rahvaarv. Vanuselises koosseisus on vallas
küllaltki palju 0-14 vanuses lapsi ning Eesti ja Jõgeva maakonnaga võrreldes
vähem vanureid, mis annab tunnistust valla atraktiivsest elukeskkonnast. Hõives
on põhiliseks töötamine põllumajandus- ja teenindussektoris, oluliseks
tööandjaks on ka valla allasutused, eriti haridusasutused. Registreeritud
töötuse tase on vallas viimastel aastatel langenud.
Palamuse Vallavalitsus
2007

Töö nr. 742/06

20

Palamuse valla üldplaneeringu protsess ja KSH aruanne.

Palamuse vallas on hästitöötav ja kohalike elanike poolt hinnatud
haridussüsteem, millesse kuuluvad lasteaed ja neli kooli: Luua Algkool,
Kaarepere Põhikool, heal tasemel keskharidust andev Palamuse Gümnaasium
ja riiklik Luua Metsanduskool, mis on metsandusvaldkonna juhtivaid
kutseõppeasutusi.
Vallas on toimiv sotsiaalhoolduse ja –toetuste süsteem. Sotsiaalvaldkonna
teenustest on olemas koduhooldus, samuti sotsiaaltöötaja ja sotsiaalkorter.
Hooldekodu vallas ei ole, kasutatakse Jõgeva hooldekodu teenust. Vallas töötab
perearst ja hambaarst, spetsiifilisemaid raviteenuseid saab Jõgevalt ja Tartust.

2.5 Majanduskeskkond ja tehniline infrastruktuur
Valla majandus on orienteeritud põllumajandusele: loomakasvatus (veised,
lambad), teravili, istikut, lillede ja marjade kasvatamine. Kuna vallas asub Luua
Metsanduskool, asuvad vallas ka puukoolid. Tööstussektor on vallas
tagasihoidlik, olemasolevad ettevõtted tegelevad metsanduse, metalli- ja teatud
ehitusalaste teenustega (nt. ekskavaatoritööd). Teenindussektoris tegutsevad
kaubandusettevõtted ja olmeteenuste pakkujad, samuti mõned turismiteenuse
pakkujad (turismitalud). Atraktiivse ajaloolise tausta ja looduse tõttu on
Palamuse Eesti mastaabis oluliseks külastuskohaks, kuid suure osa
külastajatest moodustavad ühepäevasel ekskursioonil olevad koolilapsed, kes
ei jää valda pikemaks peatuma. Vallas arendamist vajavaks valdkonnaks on
turismi- ja puhketeenuste ning kohtade arendamine, mille turismiotstarbeline
kasutamine eeldab piirkondade koormustaluvusega arvestamist (nt. Vooremaa
MKA, järved).
Tehniliste infrastruktuuridega on paremini varustatud valla suuremad
asulad: Palamuse, Luua ja Kaarepere. Suuremates asulates on välja arendatud
ühisveevärk ja –kanalisatsioon, soojavarustus ja tänavavalgustus, 2005.a. algas
valla kaugküttesüsteemide üleviimine gaasile. Tänavavalgustus on Palamuse
alevikus, Kaareperes, Luual, Pikkjärvel ja Kudinal. Soojavarustus kaugküttena on
Palamusel, Luual ja Kaareperes. Ühisveevärk- ja kanalisatsioon on neljas asulas:
Palamuse, Kaarepere, Luua ja Pikkjärvel, ainult ühisveevärk on Kudinal ja Naval.
Üldisteks probleemideks on amortiseerunud trassid (kütte-, vee- ja
kanalisatsioonitrassid) ja reoveepuhastid, kohati ebapiisav tänavavalgustus,
elektrivarustuses pikad ja sagedased katkestused ning jäätmete omavoliline
loodusesse ladestamine. Prügilat valla territooriumil ei asu. Teede ja transpordi
osas on vallas probleemiks ühendus valla keskuse ning Tartu ja Jõgeva
linnaga Tartu-Jõgeva maanteest eemal paiknevates piirkondades (halb
ühistranspordi korraldus, teede seisund). Raudteeliiklus valla elanike
vajadusi rahuldada ei suuda. Vallasisest liiklust häirivad ka Kaarepere jaamas
pikalt seisvad kaubarongid.
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3 Üldplaneeringu ametlik protsess (ÜP ja KSH)
3.1 Planeeringulahenduse kujunemine
Üldplaneeringu väljatöötamine ning KSH läbiviimine planeerimisprotsessiga
tihedalt integreeritud protsessina põhineb avaliku kaasamise ja osalemise
põhimõttel, järgides Planeerimisseaduses ja Keskkonnamõju hindamise ja
keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses sätestatud kaasamise ja teavitamise
nõudeid ning arvestades planeerimise hea tavaga (planeeringu ja KSH juriidiline
menetlus on esitatud Lisas 1). Üldplaneeringu ja KSH protsess on allpool lahti
kirjutatud lähtuvalt planeeringulahenduse kujunemise loogikast ning järgib
Joonisel 1 toodud skeemi (vt järgmine lehekülg).

3.1.1 Planeeringu ja KSH algatamine ning planeeringuala
olemasoleva olukorra analüüs
Palamuse vallavolikogu algatas samaaegselt Palamuse üldplaneeringu ja
üldplaneeringu KSH 26.jaanuaril 2006 otsusega nr 38 „Palamuse valla
üldplaneeringu
ja
planeeringu
keskkonnamõju
strateegilise
hindamise
algatamine”. Planeeringu koostamiseks ja KSH läbiviimiseks sõlmis Palamuse
Vallavalitsus lepingu 4.jaanuaril 2006.a. OÜ Hendrikson & Ko’ga.
Planeeringu ja KSH algatamisega teavitati vastavalt Planeerimisseadusele
maavanemat, vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi
seadusele Keskkonnaministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi, Kultuuriministeeriumi
ja Jõgevamaa Keskkonnateenistust, ning algatamist ning eesmärke tutvustav
leheteade ilmus „Palamuse valla teatajas” 28.jaanuaril 2006.
Planeeringu algatamisega määrati üldplaneeringu koostamise juhiks vallavanem
Urmas Astel ning üldplaneeringu koordinaatoriks GIS-spetsialist Priit Kalme.
Planeerimisprotsessi esimeseks etapiks on olemasoleva olukorra analüüsi, mis
kätkeb lähteandmestiku ning tugiplaani koostamist, mis on aluseks
planeeringu järgmistele etappidele ning näitab arenguvajadused ja kitsaskohad.
Andmete
kogumiseks
ja
analüüsimiseks
töötati
läbi
kõrgemalseisvad
arengudokumendid ning valla olemasolevad arengukavad (nt. tehnovõrkude
arengukavad, koolide arengukavad). Lähteandmed koguti erinevatest allikatest
(nt.
valla
üldandmed,
Statistikaameti
andmed,
teatmeteosed
jms).
Lähteandmestik on toodud köites „Palamuse valla üldplaneering. Lähteandmestiku
analüüs”, mis on lisatud käesolevale aruandele eraldi köitena.
Tugiplaani eesmärgiks on koondada erinevate kaardikihtidena valla ruumiline
informatsioon. Tugiplaan on maakasutuse seisukohast valla hetkeolukorra
analüüsi aluseks ning põhjaks planeeringulahenduse väljatöötamisel. Tugiplaan
koostati Eesti Põhikaardile 1:10 000, sellele koondati erinevatest allikatest erinev
ruumiline informatsioon, millest olulisemad on:
- Looduskaitsealane informatsioon - Eesti Looduse Infosüsteem (EELIS);
- Rohevõrgustik ja väärtuslikud maastikud – Jõgeva maakonna
teemaplaneering „Asustust ja maakasutust suunavad
keskkonnatingimused”;
- Katastripiirid ja sihtotstarbed – Eesti Maa-amet;
- Muinsuskaitse objektid – Muinsuskaitseamet;
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-

Tehnovõrkude ja rajatiste info: vastavad võrguhaldajad, arengukavad,
vallavalitsuste info.

Joonis 1. Üldplaneeringu ja KSH integreeritud protsess
ÜLDPLANEERINGU JA KSH
ALGATAMINE

Lähteandmete kogumine ja
tugiplaani koostamine, lähtetingimuste küsimine
huvitatud asutustelt ja asutustelt ja ettevõtetelt
Teistest arengukavadest ja planeeringutest tulenevate
ruumiliste aspektide ülevaatamine ning ruumiliste
vajaduste ja võimaluste analüüsimine
KSH programmi koostamine ja
programmi osas seisukohtade
küsimine pädevatelt asutustelt

Üldplaneeringu
lähteseisukohtade ja KSH
programmi läbiarutamine laiema
avalikkusega ja huvigruppidega
KSH programmi heakskiitmine

Arengusuundade ja
maakasutuspõhimõtete
väljatöötamine
Keskkonnamõjude
strateegiline hindamine
Üldplaneeringu
eskiisi koostamine,
alternatiivid

KSH aruande koostamine

Maakasutuspõhimõtete ja
eskiislahenduse ning
KSH aruande
läbiarutamine laiema
avalikkuse ja huvigruppidega
Planeerimisettepaneku
vormistamine ja
kooskõlastamine
KSH aruande heakskiitmine
Planeerimisettepaneku
parandamine ja täiendamine
Avalik väljapanek ja arutelu
PLANEERINGU
KEHTESTAMINE
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Lähtetingimusi paluvad kirjad saadeti järgmistele asutustele:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Eesti Gaas AS
Eesti Energia AS
Eesti Raudtee
Jõgeva maaparandusbüroo
Muinsuskaitseinspektsioon
Päästeamet

7. Riigimetsa
Majandamise
Keskus
8. Tartu Teedevalitsus
9. Jõgevamaa
Tervisekaitsetalitus

Samuti saadeti lähtetingimusi paluvad kirjad valla ettevõtjatele:
1. AS Evemar
10. OÜ Tootsteele
2. OÜ Kerseli
11. OÜ Palamuse Perearst
3. OÜ Puidukaubandus
12. Luua Metsanduskool
4. OÜ Carmex Invest
13. OÜ E-Trailer
5. OÜ Auto ja Metall
14. OÜ Luua Grupp
6. OÜ Kaarepere Soojus
15. OÜ Kaevax
7. OÜ Marga Roosikasvatus
16. OÜ Jõgeva Majandusühistu
8. RR Lektus AS
17. OÜ Nurmus Grupp
9. OÜ Kudina Tankla
18. Elikante
Lähtetingimusi paluvatele kirjadele vastasid kirjalikult kaheksa asutust, e-maili
teel Jõgeva maaparandusbüroo ning vastust ei laekunud Eesti Energia AS-ilt.
Suurematelt ettevõtjate poolt, kellele lähtetingimusi paluvad kirjad saadeti,
kirjalikke ettepanekuid ei laekunud. Kirjades väljatoodud ettepanekud ja
tähelepanekud on sisse viidud lähteandmestiku analüüsi vastavatesse
peatükkidesse ning kirjade koopiad on toodud käesoleva köite lisas 2.
Ettepanekutega arvestatakse planeeringulahenduse väljatöötamisel.

3.1.2 KSH programmi koostamine, avalik arutelu ja heakskiitmine
KSH programmi koostamine ja programmi eelnõu seisukohad.
Lähteandmete analüüsi põhjal selgitati välja KSH’s olulised keskkonnaelemendid
ning teemad, millele tuleb eeldatavalt tähelepanu pöörata ning selle põhjal
koostati KSH programmi eelnõu. Programmi eelnõu osas küsiti seisukohti
vastavatelt
osapooltelt
Sotsiaalministeeriumilt,
Kultuuriministeeriumilt,
Keskkonna-ministeeriumilt ja Jõgevamaa Keskkonnateenistuselt, kelle laekunud
ettepanekutega arvestati KSH programmi koostamisel (vt. KSH programm Lisas 1
toodud juriidilises menetluses).
Planeeringu lähteseisukohtade avalik arutelu ning KSH programmi avalik
väljapanek ja arutelu.
KSH programmi avalik väljapanek toimus 11-25. augustini 2006, KSH programmi
ja planeeringu lähteseisukohtade avalik arutelu toimus 25. augustil 2006. KSH
programmi avalikust väljapanekust ja arutelust ning samaaegselt toimuvast
planeeringu lähteseisukohti tutvustavast arutelust teavitati 10. augusti 2006
ajalehes „Vooremaa”. Samuti teavitati programmi avalikust väljapanekust ja
arutelust
Jõgeva
Maavalitsust,
Jõgevamaa
Keskkonnateenistust,
Muinsuskaitseametit, Sotsiaalministeeriumi ja Eesti Keskkonnaühenduste Koda
ning vastav teadaanne avaldati Ametlikes Teadaannetes.
Avalikul arutelul osalemine oli tagasihoidlik, esindatud olid Palamuse
vallavalitsuse liikmed, Jõgevamaa Keskkonnateenistuse, Maavalitsuse ja Riikliku
Looduskaitsekeskuse esindajad. KSH programmi avaliku väljapaneku ning avaliku
arutelu käigus KSH programmi osas ühtegi ettepanekut ei laekunud.
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KSH programmi heakskiitmine
KSH programmi avaliku arutelu järel saadeti KSH programm heakskiitmiseks
Jõgevamaa Keskkonnateenistusele, kes KSH programmi heakskiitmisel tegi
ettepaneku arvestada lisaks ka Vooremaa MKA-ga. KSH programm kiideti heaks
6.septembril 2006.
KSH programmi heakskiitmise järel asuti paralleelselt planeerimisprotsessi
edenemisega koostama käesolevat üldplaneeringu protsessi ja KSH aruannet.

3.1.3
Valla
ruumiliste
arengusuundade
selgitamine
ja
maakasutuspõhimõtete väljatöötamine ja KSH aruande koostamine
Valla ruumiliste arengusuundade ja maakasutuspõhimõtete väljaselgitamine
toimus kolmes põhilises seminaris, kus vastavalt eelmise seminari tulemustele
liiguti üldiselt tasemelt spetsiifilisemate teemade juurde.
 I seminaril (18.09.2006) täitsid osalejad individuaalse küsimustiku ja
koostasid iga teemarühma kohta eraldi SWOT-analüüsi.
 II seminaris (28.09.2006) toimus töö kaardiga: konfliktalade ja –teemade
määramine
ning
piirkondlike
arengueeldust
ja
kitsaskohtade
määratlemine.
 III seminaris (11.10.2006) toimus eelmisel korral tehtud ettepanekute
täiendamine ja täpsustamine, konfliktalade analüüsimine ja lahendamine.
Seminaridel osalejad olid jaotatud kolme teemarühma vahel:
 Majandus ja ettevõtlus, tehniline infrastruktuur
 Loodus-, vaatamis-, miljöö- ja muinsusväärtused
 Sotsiaalsfäär ja haridus; kultuur, sport ja vaba aja veetmine
Seminaridel osalemise aktiivsus oli kõrge, erinevate seminaride osalejate arv
varieerus 22-28 inimese vahel, kokku osales erinevates seminarides 34 inimest
(osalejate nimekiri on toodud peatükis 3.2. Avalikkuse kaasamine, erinevates
töörühmades osalemislehed on toodud Lisas 3).
Teemarühmade järel toimusid läbiviidud seminaride põhjal väljatöötatud
maakasutuspõhimõtete
täpsustamiseks
ja
täiendamiseks
ning
maakasutustingimuste väljatöötamiseks juhtrühma koosolekud 27.11.2006,
04.12.2006 ja 17.01.2006 (juhtrühmas osalejad on esitatud peatükis 3.2.
Avalikkuse kaasamine). Juhtrühma töötulemuste põhjal täiendati ja parandati
jooksvalt ka maakasutuskaarti (eskiiskaarti) ning formuleeriti olulisemaid
maakasutustingimusi.
Teemarühmade ja juhtrühma seminaride käigus toimus jooksvalt tegevusega
kaasnevate keskkonnamõjude hindamine ja käesoleva KSH aruande koostamine.

3.1.4 Maakasutuspõhimõtete, planeeringu eskiisi ja KSH aruande
avalik arutelu
Järgnevate, veel läbiviimata etappidena toimub maakasutuspõhimõtete,
planeeringu eskiisi ja KSH aruande avalik arutelu 2007.a märtsis. Vastavalt
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele toimub enne
avalikku arutelu kolme nädala jooksul KSH aruande avalik väljapanek.
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KSH aruande avaliku väljapaneku jooksul laekunud ettepanekute ja avalikul
arutelul
tehtud
ettepanekutega
arvestatakse
KSH
aruande
ja
planeeringulahenduse väljatöötamise puhul.

3.1.5 Planeeringulahenduse ja KSH aruande vormistamine
Avaliku väljapaneku järel toimub planeeringu seletuskirja ja planeeringukaartide
ning KSH aruande vormistamine.

3.1.6 Planeeringu kooskõlastamine ja KSH aruande heakskiitmine
Planeeringu kaartide ja seletuskirja ning KSH aruande vormistamise järel
saadetakse
planeerimisettepanek
kooskõlastamiseks
ja
KSH
aruanne
heakskiitmiseks
Jõgevamaa
Keskkonnateenistusele,
kelle
võimalike
ettepanekutega arvestatakse planeeringu ja KSH aruande puhul. Seejärel
saadetakse planeering kooskõlastamiseks teistele osapooltele (maavanem,
naaberomavalitsused) ning võimalikele täiendavatele maavanema määratud
kooskõlastajatele.
Kooskõlastuste
ettepanekutega
arvestatakse
planeerimisettepaneku parandamisel ja täiendamisel.

3.1.7 Planeeringu avalik väljapanek ja arutelu ning kehtestamine
Kooskõlastuste hankimise järel korraldatakse planeeringu avalik väljapanek ja
avalik arutelu, mille järel toimub planeeringu kehtestamine.

3.2 Avalikkuse kaasamine
Avalikkuse kaasamine üldplaneeringu väljatöötamiseks hõlmas kaasamist
planeeringu juhtrühmas, seminarides ja avalikel aruteludel valla ja maakonna
tasemel.
Palamuse üldplaneeringu protsessi juhtimiseks ja
planeeringu koostamise juht, koordinaator ning
teemarühmade juhtidest koosnev juhtrühm.

läbiviimiseks määrati
valla ametnikest ja

Planeeringu koostamise juhiks määrati vallavanem Urmas Astel. Planeeringu
koostamise juhi ülesandeks on langetada põhimõttelisi otsuseid tööprotsessi
korraldamise/läbiviimise kohta, vastutada planeeringu sisuliste lahenduste
ettevalmistamise eest ja esindada omavalitsust planeeringu tutvustamisel.
Planeeringu koordinaatoriks määrati valla GIS-spetsialist Priit Kalme.
Üldplaneeringu koordinaatori ülesanneteks on korraldada planeeringu-protsessi
ning selle graafikujärgset ja seadusekohast kulgu, koordineerida planeeringus
osalejate tööd ja jälgida, et informatsioon kulgeks protsessi osapoolte vahel
tõrgeteta ning informeerida juhtrühma ja töörühma saabunud ettepanekutest
ning vastuvõetud otsustest, jagada igapäevaseid ülesandeid, koguda kokku
planeeringu lähtematerjale ja valmistada need ette juhtrühma aruteludeks ning
korraldada suhtlemist meedia ja avalikkusega, valmistada ette planeeringu
avalikud arutelud.
Planeeringu juhtrühm on planeeringu koostamisel koordinaatori vahetu abiliste
ring, kelle ülesanne on välja töötada sisulisi lahendusi ja vajadusel langetada
otsuseid. Juhtrühma ülesanne on juhtida planeeringu koostamist ning tähtsaim
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töövorm on regulaarsed koosolekud, millega vajadusel liituvad eksperdid ja
arvamusliidrid. Palamuse juhtrühma kuulusid teemarühmade esindajatena antud
teemarühmade juhid.
Juhtrühm:
1. Urmas Astel – vallavanem, planeeringu koostamise juht
2. Priit Kalme – GIS-spetsialist, planeeringu koostamise koordinaator
3. Aivar Kolberg – peamaakorraldaja
4. Sirje Kiis – Palamuse vallavolikogu, sotsiaal- ja haridussfääri teemarühma juht
5. Ene Ilves – Palamuse vallavolikogu, looduse teemarühma juht
6. Toomas Tuula – Palamuse vallavolikogu, majanduse teemarühma juht
7. Andres Haagen – Palamuse vallavalitsus, ehitusspetsialist
Kuna valla üldplaneeringu koostamine
moodustati avalikkuse ning huvitatud
teemarühmad:

toimub avaliku osalusprotsessina,
osapoolte kaasamiseks järgmised

Teemarühmad:
 Majandus ja ettevõtlus, tehniline infrastruktuur
 Loodus-, vaatamis-, miljöö- ja muinsusväärtused
 Sotsiaalsfäär ja haridus; kultuur, sport ja vaba aja veetmine
Seminari teemarühmade liikmeteks kutsuti vastavate alade spetsialistid ning
teemas hästi orienteeruvad inimesed, et tagada võimalikult laiapõhjaliselt
erinevate huvide esindatus. Osalejate valikul peeti silmas, et esindatud oleksid nii
valla kui maakonna üldised huvid, mistõttu kaasati ka Jõgeva Maavalitsuse ja
Jõgevamaa Keskkonnateenistuse esindajad. Loodus-, vaatamis-, miljöö- ja
muinsusväärtuste teemarühma kaasati Riikliku Looduskaitsekeskuse regionaalne
esindaja ning kolmandas seminaris esilekerkinud vajaduse tõttu ka jahiseltsi
esindajad (rohevõrgustiku täpsustamine).
Teemarühmades osalesid:
Majanduse ja ettevõtluse ning tehnilise infrastruktuuri töörühm:
1. Toomas Tuula – töörühma juht, Palamuse Vallavolikogu, ettevõtja
2. Urmas Astel – Palamuse vallavalitsus
3. Küllu Unt – Palamuse Vallavalitsus
4. Pille Soots – Palamuse Vallavalitsus
5. Indrek Õim – OÜ Auto ja Metall juhataja
6. Andres Haagen – Palamuse Saeveski juhataja
7. Jaan Koll – Palamuse vallavolikogu
8. Terje Rudissaar – Tootsteele juhataja
9. Enn Kivi – Palamuse Vallavara
10. Elvira Osberg – Palamuse Vallavalitsus
11. Aivar Kolberg – Palamuse Vallavalitsus
12. Reelika Kivimurd – Palamuse vallavalitsus, arendusspetsialist
Loodus-, vaatamis-, miljöö- ja muinsusväärtuste töörühm:
1. Ene Ilves - töörühma juht, Palamuse vallavolikogu
2. Priit Kalme – Palamuse Vallavalitsus
3. Eike Vunk – LKK Jõgeva-Tartu regioon
4. Marko Angerjärv – LKK Jõgeva-Tartu regioon
5. Marju Markina – Jõgeva Keskkonnateenistus
6. Aivar Arik – Jõgeva Maavalitsus, planeeringute nõunik
7. Helvi Pärnpuu – Palamuse Turismiinfokeskus
8. Vello Keppart – Luua Metsanduskool
9. Harry Pütsepp – Palamuse Jahiseltsi esimees
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10. Peep Arold – Luua Metsanduskool
11. Arne Tegelmann – Palamuse O.Lutsu kihelkonnakoolimuuseum
Sotsiaalsfääri ja hariduse, kultuuri, spordi ja vaba aja veetmise töörühm:
1. Sirje Kiis –
töörühma juht, Palamuse Gümnaasium, Palamuse
vallavolikogu
2. Valdi Reinas - Palamuse Rahvamaja
3. Viive Haagen – Palamuse Kihelkonnakoolimuuseumi sekretär
4. Marika Merusk – Palamuse lasteaed
5. Kuuno Lille – Palamuse Gümnaasium
6. Jaan Pedaste – Kaarepere põhikool
7. Raimond Poll – ettevõtja
8. Piret Võsu – Kaarepere Rahvamaja
9. Helgi Kaeval – Kaarepere Rahvamaja juhataja, Kaarepere külaselts
10. Ellen Kliiman – Palamuse spordiklubi
11. Marju Liivak – Palamuse Vallavalitsus

Palamuse valla üldplaneeringu seminaride ajakava
TÖÖPROGRAMM
I seminar (teemarühmad) (kestvus ~ 2,5 h)




18.09.2006

Üldplaneeringu eesmärkide ja protsessi tutvustus
Üldise töökorralduse ja töörühmade tutvustus, töörühmade juhtide tutvustus ja ülesanded
Seminaride kava tutvustus ja ajakava täpsustamine





algusega kl 13:00

I ülesanne – küsimustikule vastamine – osalejad täidavad individuaalse küsimustiku,
SWOT analüüs – teemarühmad koostavad oma valdkonna SWOT’i.

Seminarile eelnev kodune ülesanne - üle vaadata Hendrikson&Ko poolt koostatud
üldplaneeringu lähteandmestiku koonddokument ning muud olemasolevad materjalid
lähtuvalt oma teemavaldkonna võimalikust arengust ning eritähelepanu vajavatest
asjaoludest.

H&Ko teeb parandused valla olemasoleva olukorra analüüsi ja tugiplaani algversiooni ning teeb
kokkuvõtted I seminari tulemustest.
II seminar (teemarühmad) (kestvus ~ 2,5 h)


algusega kl 13:00

28.09.2006

Kokkuvõte eelmise seminari tulemustest (eelmise seminari käigus väljatoodud piirkonna
arengusuundadest valdkondade kaupa).



Teemarühmade töö tugiplaaniga, konfliktalade ja teemade määramine ning töörühmade
kesksed strateegilised eesmärgid – võtmetegurite kaart;
Teemarühmade täiendused arengueeldustele ja kitsaskohtadele ning eritähelepanu
vajavatele aspektidele oma teemast lähtuvalt. Piirkondlikud arengutegurid.

H&Ko koondab teemarühmade seminarist saadud informatsiooni võtmetegurite koondkaadile ning
sõnastab esialgsed maakasutuspõhimõtted lähtuvalt eelmiste seminaride tulemustele.
III seminar (teemarühmad)


(kestvus ~ 2,5 h) algusega kl 13:00

11.10.2006

Lühike tutvustus eelmisel seminaril tehtust (eelmise seminari käigus väljatoodud piirkonna
võtmeaspektidest ja konfliktaladest).



Teemarühmade töö võtmetegurite kaardiga, konfliktalade ja teemade täpsustamine;
Teemarühmade
põhjendused/kaalutlemine
maakasutuse
juhtfunktsioonide
reserveerimisel.

H&Ko koondab teemarühmade seminarist saadud informatsiooni ning töötab teemarühmade
tulemuste põhjal välja maakasutuspõhimõtted.
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IV seminar


(juhtrühm)

algusega kl 13:00

27.11.2006

Maakasutuspõhimõtete tutvustus ja arutelu



Juhtrühma töö võtmetegurite kaardiga, konfliktalade ja teemade analüüs ning
täpsustamine
Vastavalt juhtgrupi ning teemarühmade liikmete võimalustele ning erinevate teemade
lõikes üleskerkinud aspektidele edaspidises seminaride ajakavas kokkuleppimine.

V seminar (juhtrühm)


(kestvus 2 tundi)

(kestvus ~2 tundi)

4.12.2006

Maakasutuspõhimõtete täpsustamine ja parandamine


Juhtrühma
töö
erinevate
täpsustamine ja parandamine

valdkondade

maakasutuspõhimõtetega,

VI seminar (juhtrühm) (kestvus ~3 tundi)


põhimõtete
17.01.2007

Maakasutuspõhimõtete ja -tingimuste ning eskiiskaardi parandamine



Juhtrühma töö maakasutuspõhimõtete
eskiiskaardi korrigeerimine

täpsustamisega,

maakasutustingimuste

ja

Valla elanike kaasamiseks, üldplaneeringu ja KSH protsessi etappide ja nende
tulemuste
tutvustamiseks
ja
arutamiseks
korraldati
(korraldatakse)
üldplaneeringu ja KSH integreeritud protsessi jooksul järgmised avalikud
arutelud:
 Üldplaneeringu lähteseisukohtade ja KSH programmi avalik arutelu 25.
august 2006;
 Planeeringu eskiisi ja KSH aruande avalik arutelu 7.märtsil 2007;
 Planeeringu avalik arutelu (toimub peale KSH aruande heakskiitmist ja
planeeringu kooskõlastamist).

3.3 Raskuste ilmnemine KSH aruande koostamisel
KSH läbiviimisel ja KSH aruande koostamisel raskusi ei ilmnenud. Koostöö
konsultandi, Palamuse vallavalitsuse ja teiste osapoolte vahel oli sujuv ja eelkõige
tänu omavalitsuse aktiivsele osalemisele planeerimisprotsessis probleeme ei
kerkinud.
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4 Valla strateegilised arengustsenaariumid
4.1 Arengustsenaariumid
Arengustsenaariumitena on käsitletud kahte reaalset eksisteerivat, üksteisest
selgelt eristuvat stsenaariumi: I-alternatiivi ehk suunatud arengu stsenaariumi
ning 0-alternatiivi ehk suunamata (planeerimata) arengu stsenaariumi.
I- alternatiiviks ehk suunatud arengu alternatiivne stsenaarium lähtub
põhimõtetest, et valla strateegiliste ruumiliste arengusuundade ja maakasutuse
planeerimine toimub läbi avaliku planeerimisprotsessi, arvestab erinevate
osapoolte huvidega (eriti avaliku huviga) ning integreerib erinevate
eluvaldkondade ning kõrgemalseisvate arengudokumentide arengusuunad ja –
eesmärgid. Ruumilise arengu planeerimine, mis võtab aluseks planeerimise hea
tava ja osaluspõhimõtte tagab, et planeeringus on arvestatud erinevate osapoolte
ja huvidega ning on jõutud üldiselt aktsepteeritud arengusuundade ja –
põhimõteteni. Valla erinevate valdkondade arenguvajadusi ja –võimalusi
käsitletakse integreeritult ning terviklikult, mis tagab ka kõrgemalseisvate huvide
arvestamise
Euroopa
Liidu,
Eesti
riigi
ja
maakonna
tasemel,
sh
keskkonnakaitseliste, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste huvidega
arvestamise. Avaliku protsessina toimuv planeerimine võimaldab seeläbi kaitsta
avalikke huvisid.
Stsenaariumi, kus jätkub senine areng ning puudub avalik planeerimisprotsess ja
selle läbi saavutatud avalik kokkulepe valla ruumiliste arengusuundumuste osas,
võib lugeda O-alternatiiviks ehk suunamata arengu alternatiivne
stsenaarium.
O-alternatiiv
on
tõenäoline
arengutee
juhul
kui
planeeringut (planeerimisprotsessi) ellu ei viida ning jätkuvad praegused
protsessid. Selle stsenaariumi järgi on areng suunamata ning seda ei käsitleta
läbimõeldud tervikuna, vaid eraldiseisvate/integreerimata tegevuste, taktikaliste
plaanide ja lühiajaliste kavadena. Valla arendamine lähtub pigem era- kui
avalikust huvist: kuna eelisarendatavad piirkonnad ja majandus/tegevusharud
pole kokku lepitud, lähtutakse arendaja huvist. Üldplaneeringu puudumisel on
kohaliku omavalitsuse pädevuses arendustegevuste reguleerimine kehtivate
õigusaktidega sätestatud piirangute ja detailplaneeringute kaudu, mis pakub valla
territooriumile fragmentaarset, kuid mitte tervikliku lahendust. Avaliku huvi
kaitsmine avalikult kasutatavate alade määramatuse tõttu on piiratud.

4.2 Alternatiivsete stsenaariumide kontekst ja valiku
põhjused
Valla alternatiivsete arengustsenaariumite valimise üldiseks kontekstiks on
ühiskonnas
toimuvad
rahvastiku-,
majandusja
sotsiaalsed
trendid,
ülemaailmsetest kuni regionaalse taseme suundumusteni. Ülemaailmsed
suundumused (globaliseerumine, infotehnoloogia areng ja säästva arengu
nõuded) väljenduvad mitmete sotsiaalmajanduslike trendidena: maapiirkondades
traditsiooniliste majandusharude (põllumajandus, kalandus jms) ning tootmise
vähenemine,
eluja
töökohtade
ümberpaiknemine,
mobiilsuse
kasv,
keskkonnakaitse tugevnemine ja puhta loodus/elukeskkonna väärtustamine jne.
Palamuse valla kui Tartu ja Jõgeva linna tagamaal asuva looduskauni ja
kultuurilis-ajalooliselt huvitava põllumajanduspiirkonna puhul on eelkõige
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oluliseks põllumajanduses, puhke- ja turismimajanduses ning elamuehituses
toimuvad trendid, samuti keskkonnakaitsetrendid.
Valla ruumilise arengu seisukohalt on oluline arvestada nendest trendidest
tulenevate positiivsete ja negatiivsete aspektidega, võimaluste ja ohtudega ning
jõuda kohalikul tasemel kokkuleppele selles, kuidas antud kontekstis valla
ruumilist arengut planeerida. Trendidega arvestamise vajaduse äratundmine
kohalikul tasemel viitab suunatud arengu eelistamisele, mistõttu võtab käesolev
üldplaneering aluseks suunatud arengu alternatiivse stsenaariumi ehk Ialternatiivi, mille käigus on võimalik välja töötada terviklikud ruumilised
arengusuunad ja –põhimõtted, võttes arvesse ümbritsevaid ruumistruktuure ning
piirkonna arengueeldusi ja kitsaskohti.
Suunatud arengu alternatiivne stsenaarium ehk I-alternatiivi lähtub
avalikust kaasamisest ja erinevate huvide integreeritud käsitlusest, mis:
 võimaldab kohalikel elanikel kaasa rääkida oma piirkonna arengus: millist
arengut soovitakse ning millist mitte. Avaliku planeerimisprotsessi läbi
õpivad osalejad kohalike huvide eest seisma. Osalemine tagab, et
planeering võetakse kohalike elanike poolt omaks ning selle põhimõtteid
reaalselt ka järgitakse;
 tagab erinevate huvigruppide esindatuse ning võimaluse lahendada
konflikte ja saavutada kokkuleppeid arengusuundade ja põhimõtete üle;
 võimaldab avalike (ühiste) huvide kaitse erahuvide (üksikisiku või grupi)
ees, seda nii valla kui laiema avalikkuse (maakond, riik) tähenduses;
 lähtub terviku planeerimisest, mis võtab arvesse kõrgemalseisvad
arengusuunad ja –eesmärgid ning tagab seega planeerimise järjepidevuse,
tuues kõrgemad eesmärgid ja suunad kohalikule tasemele.

4.3 Mõjutatava keskkonna kirjeldus kui strateegilist
planeerimisdokumenti ellu ei viida (tõenäoline areng 0alternatiivi korral)
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus §40 lg 4 p 3
toob välja, et KSH aruanne peab kirjeldama eeldatavalt mõjutatavat keskkonda
alternatiivsete arengustsenaariumide korral ja tõenäolist arengut juhul, kui
strateegilist planeerimisdokumenti ellu ei viida. Käesoleva planeeringu puhul ühtib
alternatiivne
arengustsenaarium
olukorraga
kui
strateegilist
planeerimisdokumenti ellu ei viida: kui avaliku planeerimisprotsessi ei toimu,
puudub erinevate huvidega arvestamine ning terviklikud ja integreeritud käsitluse
tulemusena saadud kokkuleppelised arengusuunad (ülalpool kirjeldatud 0alternatiiv).
Tõenäoline areng kui planeerimisdokumenti ellu ei viida
Juhul, kui planeerimisdokumenti ellu ei viida, on tõenäoliseks arenguks praeguste
trendide jätkumine ja olemasolevate probleemide võimalik süvenemine ning uute
probleemide tekkimine. Arengu kirjeldus arvestab oluliste arengutrendidega,
võttes aluseks hetkeolukorra (vt. peatükk 2 Mõjutatava keskkonna kirjeldus).
Viimaste
aastate
trendide
kohaselt
on
maavaldade
oluliseks
maakasutusmuutuseks
elamuehituse
laienemine
ning
turismija
puhketeenuste pakkumise kasv, Palamuse valla maakasutuse seisukohast on
oluline ka põllumajanduse edasine areng. Järgnevalt käsitletakse antud
trendide mõju erinevatele keskkondadele.
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Elamuehituse arendamine toimub vastavalt detailplaneeringutele või
projekteerimistingimustele, vallas ei ole määratletud elamuehituse põhimõtteid ja
tingimusi ega eelisarendatavaid piirkondi. Arendamine toimub vastavalt arendaja
huvile, mis üldiste kokkulepete ja valla ruumilise arengu analüüsi puudumisel
mõjutab nii sotsiaal-majanduslikku, kultuurilis-ajaloolis kui ka looduskeskkonda
negatiivselt.
Kuna eelisarendatavad piirkonnad pole määratletud, võib
arendamine ehitussurve kasvades kahjustada sotsiaalsest aspektist avalikku huvi,
seda atraktiivsete piirkondade (nt. järvede kaldad) täisehitamisel ning ligipääsu
sulgemisel puhkekohtadesse ja kallasrajale, mistõttu need alad kaotavad
omakorda atraktiivsust valla jaoks olulise turismi- ja puhketeenuse arendamise
seisukohast. Elamuehituse põhimõtete ja eelisarendavate piirkondade puudumine
võib vallas põhjustada raiskavat ja ebaotstarbekat maakasutust (nt. uute
hajaasustuste tekkimine) ning poolikuid infrastruktuurilahendusi, mis pärsivad
kõrgekvaliteedilise ja mitmekülgsete teenustega varustatud elukeskkonna
kujunemist. Elamuehituse elavnemine võib tõsta omavalitsuse rahvaarvu või
pidurdada vähenemist, kuid suunamata arenguga ei ole võimalik ette näha ja
tagada avalike teenuste pakkumist (nt. haridus) või avalikult kasutatavate alade
olemasolu (mänguväljakud, pargid jms).
Elamuehituse põhimõtete puudumisel ei arvestata piisavalt loodus- ja
keskkonnakaitse põhimõtetega (nt. elamuehitus rohevõrgustiku koridorides, mis
ei võimalda koridori funktsioneerimist, veekogude ehituskeeluvööndite ja
piiranguvööndiga mittearvestamine jne), samuti ei arvestata piisavalt piirkonna
asustusstruktuuri, ehitustraditsiooniga ning arhitektuurilise ilmega.
Turismi- ja puhkemajanduse arendamine toimub vastavalt arendaja
soovidele ja alade atraktiivsusele ning võimalikult sektorarengukavale, vallas pole
määratud eelisarendatavaid tegevusi ja avalikuks kasutamiseks määratud alasid,
mille tulemusena võib olemasolevate alade kasutusintensiivsus olla liiga kõrge ja
koormustaluvust ületav, mis põhjustab kahju looduskeskkonnale. Avalikult
kasutatavate alade puudumine võib väljenduda suunamatus kasutuses (nn
„metsik turism”) selleks ebasobivates või väljaehitamata kohtades.
Majandussektoris jätkub põllumajanduslik maakasutus, mis baseerub suures
osas loomakasvatusele, mõnevõrra tegeletakse alternatiivpõllumajandusega.
Põllumajanduslikust maakasutusest tulenevad valla praegused põhilised
keskkonnaprobleemid: põllumajandusest pärinev reostus, mis põhjustab
veekogude eutrofeerumist ja välisõhu reostust (hais). Tõenäoline areng on
olemasolevate farmide järk-järguline vastavusse viimine veekaitsenõuetega, kuid
puuduvad läbimõeldud ja rakendatud meetmed reostuse ja keskkonnahäiringu
vähendamiseks, mis tagaks kogu vallas vee- ja välisõhukaitse. Põldude jätkuv
metsastumine/võsastumine ja väärtuslike põllumaade mittesihtotstarbeline
kasutamine põhjustab traditsioonilise väärtustatud maastikumustri muutust.

4.4 Valla üldised arengusuunad
Valla üldiste arengusuundade väljaselgitamise aluseks on võetud olemasoleva
olukorra
analüüs,
kõrgemalseisvatest
arengudokumentidest
tulenevad
arengusuunad ja –eesmärgid ning planeerimisprotsessi käigus toimunud I
seminar, kus osalejad täitsid individuaalse küsimustiku ning seejärel koostasid
töögruppides vastavalt oma teemarühmale valdkonna SWOT-i (töörühmade
liikmed on toodud ptk 3.2 Avalikkuse kaasamine, SWOTi ja küsimustiku
kokkuvõte on toodud Lisas 4 ja 5).
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I seminari SWOTi ja küsimustiku tulemuste analüüs näitas, et kohalikul tasemel
on osalejate arvamus valla arengusuundade suhtes küllaltki ühtelangev:
väärtustatakse sarnaseid teemasid/aspekte, nähakse sarnaseid probleeme,
arenguvõimalusi ja kitsaskohti ning samas vastavad väljapakutud arengusuunad
ka erinevate tasemete kõrgemalseisvate arengudokumentide arengusuundadele
(nt. soov säilitada puhast loodust ja head elukeskkonda, kasutada ära kohalikku
potentsiaali turismi/puhkemajanduse ja –teenuste arendamisel jne). Vallas on
väljakujunenud arusaam, millises suunas on valda võimalik arendada, mistõttu
erinevate
valdkondade
lõikes
reaalselt
eksisteerivad
üldised
arengualternatiivid puuduvad. Kuigi arengusuundades valitseb konsensus,
eksisteerivad reaalselt arenguvariandid ehk erinevad arvamused ja
põhimõtted, kuidas valitud suunal ühte või teist valdkonda/piirkonda arendada.
Arenguvariante käsitletakse detailsemalt peatükis 5 Kavandatavad tegevused ja
nendega kaasnevad keskkonnamõjud.
Järgnevalt on välja toodud erinevate valdkondade üldised arengusuunad. Need on
põhialuseks
üldplaneeringu
olulise
tulemi
–maakasutuspõhimõteteväljatöötamisel.

4.4.1 Looduskeskkonna arengusuund
Looduskeskkonna üldiseks arengusuunaks on praeguse maastike ja
veekogude
hea
seisundi
säilitamine
ja
parandamine
ning
põllumajandusliku
reostuse
piiramine;
rohestruktuuride
ja
looduskaitseobjektide hea seisundi tagamine.
Looduskeskkonna arengusuund põhineb seminaril osalejate väärtushinnangutel,
mis SWOT’i ja küsimustiku põhjal väljendasid selgelt looduskeskkonna
väärtustamist: valla puhast ja meeldivat elukeskkonda ning puhast loodust,
Vooremaa eripära ning viljakat pinnast. Osalejate arvamuse ühtelangevuse tõttu
ei tekkinud looduskeskkonna üldisele arengusuunale reaalselt eksisteerivaid
alternatiive.
Antud
arengusuund
vastab
kõrgemalseisvate
arenguja
planeerimisdokumentide läbivatele eesmärkidele, mis rõhutavad looduslike ja
kultuuriliste väärtuste kaitset, seda erinevate loodus- ja keskkonnakomponentide
kaitse ja toimimise tagamise läbi (nt. rohevõrgustik, Natura 2000 võrgustiku alad,
väärtuslikud maastikud, kaitsealused objektid, kaitsealused liigid ja väärtuslikud
kooslused; veekaitse, välisõhukaitse).
Antud arengusuund võtab arvesse konkreetselt maakonnaplaneeringuga
väljatoodud Vooremaa omapära ning rõhutab sellest tulenevalt Palamuse
piirkonnale oluliste komponentide kaitset: järvede kaitse ning voortel kujunenud
tüüpilise väärtusliku kultuurmaastiku, muldade ja koosluste säilitamist.

4.4.2 Sotsiaalse keskkonna arengusuund
Sotsiaalse
keskkonna
arengusuunaks
on
pakkuda
kvaliteetset,
kättesaadavat ja mitmekülgset haridust, kultuuritegevuste ja spordiga
tegelemise ja vaba aja veetmise võimalusi turvalises elukeskkonnas.
Sotsiaalse keskkonna arendamise aluseks on maakonnaplaneeringus toodud
üldine eesmärk: luua maakonna erinevates piirkondades võrdväärsed
elamistingimused, mis väljendub vallas kvaliteetse sotsiaalse elukeskkonna
loomisena, kus võimaldatakse kättesaadavaid, mitmekülgseid ja kvaliteetseid
avalikke teenuseid (haridus, sotsiaalteenused) ja infrastruktuuri (hooned, puhke-
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ja spordiplatsid/teed). Antud eesmärgi täitmine tähendab eelkõige valla keskuste
mitmekülgset arendamist.
Palamuse vallas väärtustatakse väga kohalikku hästi toimivat haridussüsteemi,
mille suunaks on edaspidise kvaliteetse haridusteenuse pakkumine erinevatel
tasanditel. Hariduse arengu olulisust ning eriti keskhariduse pakkumise olulisust
vallas on esile tõstetud nii Üleriigilises planeeringus Eesti 2010 kui Palamuse valla
arengukavas 2003-2006. Valdkonnas vajavad arendamist eelkõige noorsootöö,
sportimise ja vaba aja veetmise võimaluste edasiarendamine, selle toob välja ka
Palamuse valla arengukava 2003-2006.
Palamuse on aktiivse kultuurielu ja -traditsioonidega piirkond, mille ajalooliskultuuriline taust on tuntud üle Eesti ja Palamuse piirkond pakub huvi laiemale
avalikkusele. Palamuse piirkonna ajaloolis-kultuurilise arengupotentsiaali
kasutamist rõhutab Jõgeva maakonnaplaneering ning valla arengukava:
Palamuse kui piirkonna kultuurikeskus.

4.4.3 Majandusvaldkonna arengusuund
Majandusvaldkonna põhilisteks majandusharudeks on tegelemine
põllumajanduse, turismi- ja puhkemajandusega ning võimalikult
mitmekülgse kohaliku teenindussektori loomine.
Põllumajandusliku
tootmise suunaks on keskkonnareostust vähendav ja vältiv tootmine, sh
alternatiivpõllumajandus. Turismi- ja puhkemajandust arendatakse
lähtuvalt erinevate alade koormustaluvusest. Teenindussektori edasise
arengu sõlmpunktideks on olemasolevad suuremad asulad.
Kõrgemalseisvad arengudokumendid – ESDP, Üleriigiline planeering Eesti 2010 ja
Jõgeva maakonnaplaneering – rõhutava kõik piirkondade arengupotentsiaali
ärakasutamist. Palamuse valla arengueelised tulenevad valla traditsioonidest ning
looduslikest tingimustest: pikkade põllumajandustraditsioonide tõttu on valla
oluliseks majandusharuks tegelemine põllumajandusega. Kaunis ja puhas loodus,
ilusad maastikud ning valla kultuurilis-ajalooline taust soosib puhke- ja
turismimajandusega tegelemist. Tööstussektori osatähtsus vallas on väga väike
ning käesolevalt nähakse suurte tööstusettevõtete puudumist pigem tugevusena.
Põllumajanduslikus
tootmises
on
hetkel
valdavaks
loomakasvatus
ja
teraviljakasvatus, mille suunaks on põllumajandusliku reostuse vähendamine.
Põllumajanduses on oluline ka alternatiivse põllumajanduse arendamine. Turismija puhkemajanduse arendamisel on oluline arvestada piirkonna loodusliku ja
kultuurilise eripäraga ning tagada veekogude, kaitsealade (Vooremaa MKA) ja
rohealade kasutamine, mis ei sea ohtu nende toimimist.

4.4.4 Asustuse ja elamuehituse arengusuund
Asustuse ja elamuehituse arengusuunaks on elamuehituse suunatud
edasiarendamine ning võimaldamine selleks sobivates kohtades ning
mahus, mis säilitab hajaasustuses olemasoleva asustusstruktuuri ning
võimaldab tiheasulate suunatud laienemist.
Üleriigiline planeering Eesti 2010 toob välja, et Eesti asustussüsteemis tuleb
vältida uue haja-asustuse tekkimist, eesmärgiga säilitada olemasolev
väärtustatud asustus- ja maastikustruktuur. Palamuse piirkonnas on välja
kujunenud Vooremaa viirgmaastikule iseloomulik asustusstruktuur:
traditsioonilised ridaja põhijoonega külad (ahel-, rida- ja hagukülad) ning kohati
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hajakülad, mistõttu peab hajaasustuses ehitamine jälgima olemasoleva külatüübi
iseärasusi (krundi suurus, kuju; teede paiknemine; ehitiste paigutus ja maht jne).
Soodustamaks vallas elamuehitust laiendatakse olemasolevaid elamualasid
suuremates kompaktse hoonestusega asulates: Palamusel, Kaareperes ja Luual,
arvestades piirkonnas reaalselt ehitussurvet ja võttes väljaehitamisel aluseks
terviklahenduste väljatöötamise, et tagada kvaliteetne ja mitmekülgne
elukeskkond. Asustuse laiendamise oluliseks kriteeriumiks on rohevõrgustiku
toimimise tagamine ja väärtuslike maastike säilitamine vastavalt maakonna
teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad keskkonnatingimused”
toodud tingimustele.

4.4.5 Tehnilise infrastruktuuri arengusuund
Tehnilise infrastruktuuri valdkonna arengusuunaks on pakkuda elanikele
võimalikult kõrge kvaliteediga elukeskkonda teede, tehnovõrkude ja rajatiste arendamise läbi.
Üleriigilise planeeringu Eesti 2010 ühe olulise valdkonnana on toodud välja
transport, mille suundumuseks on tagada territooriumi hea ruumiline seostatus ja
ühendatus läbi teede ja keskkonnasõbralikuma ühistranspordi arendamise. Head
ühendusteed ja -võimalused tagavad elanikkonnale kõrgemate teenuste
kättesaadavuse (maakonnakeskuses, Tartus), mis aitab kaasa Jõgeva
maakonnaplaneeringu eesmärgile luua maakonna erinevates piirkondades
võrdväärsed tingimused. Head teed ja transpordiühendused võimaldavad valla
erinevate piirkondade paremat seostatust ning ligipääsu kohalike keskuste
avalikele ja erateenustele. Kõrgemate teenuste kättesaadavuse kõrval aitab
võrdväärseid elamustingimusi luua kohapealsete tehniliste infrastruktuuride
kättesaadavus ja kvaliteet: ühisveevärk ja -kanalisatsioon, soojamajandus,
elekter, andmeside jms.
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5 Kavandatavad tegevused ja nendega kaasnevad
keskkonnamõjud
Valla
üldiste
arengusuundumuste
väljaselgitamise
järel
keskenduti
konkreetsemalt valla maakasutuse planeerimisele ja maakasutuspõhimõtete
väljatöötamisele. Järgnevates seminarides ilmnes, et ühes või teises
valdkonnas kerkisid esile erinevad arenguvariandid, mis väljendusid
erinevates põhimõtetes, kuidas antud valdkonda peaks edasi arendama.
Käesolevas peatüki ülesehitus lähtubki tekkinud erinevatest arenguvariantidest,
kuidas/mis kaalutlustel otsustati ühe või teise variandi kasuks ning kuidas töötati
pidevalt keskkonnamõju hinnates välja valla maakasutuspõhimõtted.
Planeeringu seminarides liiguti arenguvariantide ja maakasutuspõhimõtete
väljaselgitamisel järk-järgult üldiselt üksikumale. II seminari eesmärgiks oli saada
võimalikult palju erinevat informatsiooni võimaliku maakasutuse kohta, kus
eksperdi ülesanne oli töögruppe eelkõige juhendada. Töögrupid töötasid valla
kaardiga ning joonistasid sellele vastavalt ettevalmistatud juhendile oma
valdkonna arengusuundadest ja arenguvajadustest tulenevad maakasutuse
esmased ettepanekud, mille kokkuvõtte ja analüüsi põhjal selgitas ekspert välja
esmased arengupõhimõtted, samuti konfliktsed teemad ja piirkonnad ning hindas
esmaste arengupõhimõtete mõjusid. Võttes aluseks II seminari tulemused ja
eksperdi poolt välja toodud aspektid täpsustasid, täiendasid ja ühtlustasid
osalejad III seminaris oma eelnevalt tehtud ettepanekuid, hinnates nende
asjakohasust ning hinnates ja põhjendades võimalikel konfliktialadel või
küsitavuste juures milline maakasutus ja millises ulatuses sinna sobib.
III
seminari tulemuste analüüsi põhjal selgitas ekspert taas välja järgnevalt
tähelepanu vajavad teemad ja küsimused ning kavandatu mõju erinevatele
keskkondadele. Üldiste seminaride järel koondus sisuliste otsuste tegemine
juhtrühma
töösse,
kus
analüüsiti,
täiendati
ja
parandati
esmaseid
maakasutuspõhimõtteid ja maakasutuskaarti vastavalt mõjude hindamise käigus
ilmnenud aspektidele ning formuleeriti lõplikud maakasutuspõhimõtted ning neid
toetavad olulisemad maakasutustingimused (leevendusmeetmed).
Planeerimisprotsessis kujunesid valla arengu seisukohast olulisteks allpool toodud
teemad, mille arendamisel võib kaasneda negatiivne keskkonnamõju või mis
põhjustavad hetkel negatiivset keskkonnamõju/probleeme:
 Elamumaade arendamine
 Puhke- ja virgestusalade ja –kohtade ning haljasalade arendamine
 Äri- ja tootmismaade arendamine
 Teede ja tehnilise infrastruktuuri arendamine
Eraldi peatükina käsitletakse sotsiaalse infrastruktuuri arendamist, mis
kattub mõnevõrra eelpool mainitud teemadega (nt. kergliiklusteede arendamine,
puhkealade/kohtade arendamine).
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5.1 Elamumaade kavandamine ja selle mõju
5.1.1 Elamumaade kavandamise esmased maakasutuspõhimõtted
ja nende mõju hindamine
Teemarühma II seminaris küsiti kõigi teemarühmade (majandus-, sotsiaal- ja
looduse valdkond) käest kuhu ja millisel põhimõttel peaks kavandama uusi
elamualasid. Tulemused on kokkuvõtvalt järgmised:
 Kõik töörühmad pakkusid välja olemasolevate suuremate asulate
laiendamist – Palamuse, Kaarepere ja Luua, kuid erinevas ulatuses ja
mõneti erinevates kohtades (sh konfliktala elamuehituse ja
haljasala/parkmetsamaa suhtes)
 Lisaks pakkus majanduse teemarühm välja ka alasid väiksemates külades
elamuehituseks: Kudinal, Ehaveres ja Pikkjärve külas
 Suuremate asulate laienemise põhimõtteks pakuti Palamuse aleviku
ümbruses nii hajaasustuse kui kompaktse hoonestuse põhimõtet,
Kaareperes ja Luual hajaasustuse põhimõtet
 Külades (Kudina, Pikkjärve ja Ehavere) pakuti arendamise põhimõtteks
hajaasustuse põhimõtet
 Tiheasustuses pakuti vähimaks ehitusõigust omava krundi
suuruseks 0,3 ha ja hajaasustuses 1 ha
 Enamus piirkondades nähakse elamutüübina eramuid (Palamusel
kohati ridamaju), Kaareperes ka kortermaju
 Suurematele uute elamualade rajamisel toodi välja sotsiaalmaa
planeerimise vajadus (nt jalutus- ja mänguväljakud)
 Miljööväärtuslike piirkondadena toodi välja Aruküla voor ja
Raadivere-Luua-Ehavere piirkond.
Elamuehituse
esmaste
põhimõtete
mõju
sotsiaal-majanduslikule
keskkonnale
Seminari tulemuste järgi langeks elamuehituse põhirõhk suuremate asulate
laiendamisele. Teatud piirkondades soovitakse elamuehituseks reserveerida maid
ka teiste külade keskuste juures – Kudinal ja Pikkjärvel.
Elamumaade arendamine suuremate asulate ümbruses (kompaktse hoonestusega
alad)
Seminari käigus väljatoodud esmaste põhimõtete seas on väga oluline mõju
sellel, kus ehitada kompaktse ja kus hajaasustuse põhimõttel. Elamuehituseks
väljapakutud
põhimõtted
Kaareperes,
Luual
ja
Palamusel
ei
vasta
maakonnaplaneeringus määratletule, mille kohaselt on nimetatud asulad
tiheasustusalad, mistõttu nendes asulates hajaasustuse põhimõttel ehitamine
pole põhjendatud: see põhjustab raiskavat maakasutust ja asula laialivalgumist
ning infrastruktuuride rajamine on kulukam. Samuti ei vasta sellised
ehituspõhimõtted Eesti 2010 eesmärgile: uue hajaasustuse vältimine. Sellise
arenguvariandi mõju sotsiaal-majanduslikule keskkonnale on negatiivne.
Tiheasustusaladeks määratud aladel tuleb planeerida kompaktsuse põhimõttel,
mis
aitab
säilitada
asulate
kompaktsuse
ning
võimaldab
erinevate
infrastruktuuride kättesaadavuse ning terviklike lahenduste väljaehitamise,
toetades seeläbi maakonnaplaneeringus rõhutatud kõrge elukvaliteediga kohalike
ja tugikeskuste kujunemist. Kuna teemarühmad on elamumaade planeerimisel
antud asulates lähtunud valdavalt hajaasustuse põhimõttest, tuleb järgneva
protsessi käigus läbi analüüsida:
 kompaktse ja haja-asustuse põhimõttel elamumaade arendamise
vajadused valla erinevates osades
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 milline on tiheasustusaladel sobivaks rahvaarvu kasvuks juhul kui
planeeritud elamualad täielikult realiseeruvad? Milline oleks antud asulates
optimaalne elanikkonna kasv, et vald suudaks tagada avalike teenuste
kättesaadavuse ja kvaliteedi?
 kui suured alad kavandada elamuehituseks ning millistel tingimustel (sh
milline on optimaalne krundisuurus)?
Elamuehitus hajaasustuses
Elamuehituseks väljaspool maakonnaplaneeringuga määratletud tiheasustusalasid
määratleti töögruppides alad Pikkjärve ja Kudina küla keskuse juures ning
Ehaveres, kus elamuehitus toimuks hajaasustuse põhimõttel (vähima ehitusõigust
omava krundi suuruseks on 1 ha). Antud piirkondade väljatoomist võib lugeda
eelistatavalt arendatavateks piirkondadeks hajaasustuses, kuid tulenevalt sellest,
et loetletud aladest kahel soovitakse elamumaad arendada külade kompaktse
hoonestuse kõrval, tuleb infrastruktuuride rajamise võimaldamiseks (nt. vee- ja
kanalisatsiooni rajamine vastavalt Ühisveevärgi ja –kanalisatsiooni arengukavale)
ja kvaliteetse elukeskkonna rajamiseks kaaluda antud piirkondades kompaktse
hoonestuse põhimõttel laienemist. Reaalselt tuleb arvestada aga maaomanike
sooviga ehitada ka mujal hajaasustuses kui määratletud külade kompaktsemalt
hoonestatud alade juures, mistõttu vajavad edasise töö käigus täpsustamist:
 hajaasustuse põhimõttel elamumaade reserveerimise otstarbekus üldiselt,
 hajaasustuses ehitamise tingimused, et võimaldada elamuehitust ka
muudes valla piirkondades kui ülalpool nimetatud kohtades; tingimuste
seadmisel tähelepanu pööramine sellele, et hajaasustuses säiliks
traditsiooniline väljakujunenud asustusstruktuur, väärtuslikud maastikud
ja miljööväärtuslikud alad
Elamutüüp ja elamualadega seonduvad funktsioonid
Enamus
elamualadest
soovitakse
vallas
planeerida
ühepereelamutena,
Kaareperes
pakutakse
välja
ka
korterelamute
ehitamise
võimalust.
Väikeelamumaade
kavandamine
vastab
praegusele
üldisele
elamutüübieelistustele ning arvestades viimaste aastate trende on kõige
tõenäolisem
ning
laialdasem
arendussuund.
Võimaldamaks
teiste
elamutüübieelistega inimeste asumist valda või kohalike elamutüübi eelistuste
muutumist kavandatakse Kaareperes olemasolevate kortermajade kõrvale ka
korterelamumaad.
Töörühmas toodi välja, et suuremate elamualade planeerimisel tuleb antud aladel
planeerida sotsiaalmaa sihtotstarbega maid (nt. mängu- ja jalutusväljakuteks).
Antud põhimõte on positiivse mõjuga, kuna see võimaldab ruumi
mitmekülgsemat kasutamist ning täidab kohalike elanike vajadusi (puhkamine,
vaba aja veetmine) ning tõstab elukvaliteeti. Samuti on antud otstarbeliste
rajatiste ehitamisel positiivne mõju elanike tervisele.
Elamuehituse
konfliktala
Palamuse
alevikus:
elamumaa
või
haljasala/parkmetsamaa
Esialgse maakasutuse planeerimise juures tekkis kolme erineva töögrupi
töötulemusi analüüsides maakasutuskonflikt Palamuse aleviku idaosas, kus kaks
töörühma soovitasid laiendada elamuala ning üks töörühm määrata antud ala
haljasala maaks. Seega tekkis sisuliselt kaks erinevat alternatiivi. Haljasala maa
alternatiivi väljapakkunud majanduse töörühm leidis, et ala ei sobi elamualaks
kuna selle lähedal paiknevad aleviku kirdeossa jäävad tootmishooned
(loomakasvatus), mis põhjustab keskkonnahäiringut (levitab ebameeldivat haisu),
mistõttu on otstarbekam mitte planeerida elamualasid vahetult tööstusalade
lähedusse. Looduse ning sotsiaalvaldkonna teemarühmad leidsid, et alad sobivad
ka elamumaaks.
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Üldise hea planeerimistava järgi leiab ekspert, et antud alternatiividest tuleb
eelistada haljasalamaa alternatiivi: reeglina ei tsoneerita elamualasid vahetult
tootmisalade kõrvale või planeeritakse elamu- ja tootmisfunktsiooni vahele
puhvertsoonid (kaitsehaljastus, looduslikud tõkked), et vähendada või vältida
tööstuse võimalikku negatiivset mõju. Ekspert leiab, et töörühma väljapakutud
haljasala maad tuleb käsitleda kaitsehaljastuseks sobiva maana, kuna antud ala
sobivust parkmetsamaaks/haljasalaks vähendavad needsamad põhjused, miks ala
ei sobi elamumaaks: ebameeldiv hais vähendab selle atraktiivsust puhkealana,
mis oleks antud ala reserveerimisel üheks oluliseks kasutusotstarbeks. Edasise
töö käigus on seega oluline läbi analüüsida ja põhimõttelisele kokkuleppele jõuda:
 milline
maakasutus
on
sobiv
tööstusalade
vahetus
läheduses
(tsoneerimine)?
 Milliseid leevendusmeetmeid tööstuse ja teiste funktsioonide konfliktaladel
rakendada?
Elamuehituse esmaste põhimõtete mõju looduskeskkonnale
Elamumaade arendamine suuremate asulate ümbruses (sh külade kompaktse
hoonestusega alad)
Elamumaade arendamine suuremate asulate ümbruses on üldiselt positiivne,
kuna see võimaldab infrastruktuuride laiendamist uutele elamualadele ning
võimaldab tehniliste lahendustega saavutada keskkonda ja ressursse säästvad
tulemused (nt. ühisveevärgi – ja kanalisatsiooni laiendamine tagab veekaitse ning
võimaldab ära kasutada olemasolevat infrastruktuuri). Positiivseks saab lugeda,
et olemasolevate tiheasustusalade laienemissuunad ei kattu rohelise võrgustiku
aladega ning ei tõsta seetõttu nende kasutamisintensiivsust. Samuti on positiivne,
et väljapakutud alad ei kattu kaitsealuste alade ja objektide või looduslikult
väärtuslike aladega (v.a. Vooremaa maastikukaitsealale jäävas Luua külas),
mistõttu säilitatakse nende hea seisund. Negatiivseks loetakse tiheasulate
väljapakutud laienemispõhimõtet – laienemine hajaasustuse põhimõttel- mis
põhjustab raiskavat ruumikasutust ning asulate põhjendamatut hajumist, ning
seetõttu tuleb protsessi jooksul edaspidi analüüsida ja korrigeerida:
 laienemispõhimõtet ja ulatust.
Elamuehitus hajaasustuses
Hajaasustuses langeb elamuehituse põhisurve tõenäoliselt atraktiivsetele
piirkondadele: eelkõige järvede kallastele ning kaunite vaadetega voorelagedele
ja –nõlvadele. Eeldatavalt soovitakse elamuid ehitada hajaasustuses ka mujal,
mistõttu on oluline arvestada rohevõrgustiku (tuumalad ja koridorid) ja
looduskaitsealade ja -objektidega. Kuna suur osa valla territooriumist kuulub
Vooremaa maastikukaitsealasse, tuleb maastikukaitsealal eelkõige Natura 2000
võrgustikku kuuluvate järvede ääres piirata ehitustegevust, et tagada järvede hea
seisund. Edaspidise protsessi käigus on oluline läbi analüüsida järgmised
aspektid:
 millised ehituspõhimõtted ja –tingimused seatakse ülejäänud valla
hajaasustusaladele, sh võimalikele ehitussurvega piirkondadele, eriti
järvekaldad, et vältida elamuehituse võimalikku negatiivset mõju? Oluline
on arvestada looduskaitseobjektide, rohevõrgustiku, väärtuslike maastike
ja avaliku kasutusega.

5.1.2 Esmaste ettepanekute täpsustamine
Kuna II seminari tulemuste analüüsil selgus, et erinevates teemarühmades on
elamuehituse laienemise suhtes pakutud erinevaid ulatusi ja erinevaid kohti, oli
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III üldplaneeringu seminari ülesandeks väljapakutud ettepanekuid ühtlustada.
Vastavalt pädevusele anti see ülesanne majanduse töörühmale, kes pidi läbi
vaatama erinevate töörühmade ettepanekud, korrigeerima alade piire ning samuti
ehituspõhimõtteid. Maakasutuskonflikti tekkimise tõttu Palamuse alevikus
(elamuehitus või haljasalamaa) küsiti arvamust ka looduse teemarühmalt.
Looduse teemarühm täpsustas antud seminaris ka elamuehitusega oluliselt
seotud teemat: rohevõrgustikku.
Seminari tulemused on lühidalt järgmised:
 eelmises seminaris pakuti välja suuremate asulate väikest, keskmist ja
ulatuslikku elamualade laienemist. Töörühm võttis III seminaris aluseks
ulatusliku laienemise ning korrigeeris kohati kavandatud alade piire
 Elamuehituse põhimõtetes (tihe- või hajaasustus) parandusi ei tehtud
 Tihe- ja hajaasustuse väljapakutud minimaalse ehitusõigust omava krundi
suurust ei muudetud
 Konfliktala suhtes jäid mõlemad teemarühmad (majanduse ja loodusrühm)
oma arvamuse juurde ning konflikti ei lahendatud
 Teemarühm otsustas Ehaveresse elamuehitust mitte kavandada
 Täpsustati rohevõrgustikku (rohekoridoride paiknemist ja piire,
tuumalade piire)
Kuna töörühma töötas seminari käigus eelkõige kaardiga ja eelmise seminari
tulemuste ühtlustamisega (erineva funktsiooniga maade ulatuste korrigeerimine)
ja tulemusena väljapakutud elamuehituse põhimõtteid oluliselt ei muudetud, on
mõjud sotsiaal-majanduslikule keskkonnale ja looduskeskkonnale enamuses
samad. Elamumaade kavandamisel on ka siin põhimõtteks võetud hajaasustuse
põhimõte, mistõttu täpsustamist vajavad teemad jäävad samaks peatükis 5.1.1
toodud küsimustega. Elamuehituse põhimõtete edasine täpsustamine jääb
juhtrühma ülesandeks.
Olulise aspektina saab aga välja tuua rohevõrgustiku täpsustamist, mis
puudutab otseselt elamuehitust hajaasustuses. Looduse töörühm, kuhu oli
rohevõrgustiku
täpsustamiseks
kaasatud
loomade
liikumisteede
väljaselgitamiseks ka kohalikud jahiseltsi liikmeid ja Luua Metsanduskooli
õppejõude, korrigeeris rohekoridoride paigutumist ja piire ning märkisid teedele
loomade teeületuskohad ehk konfliktkohad. Rohevõrgustiku täpsustamisel
täiendati valla rohevõrgustikku eelkõige uute kohaliku taseme rohekoridoride
lisamisega (K3), mis kulgevad ristipidiselt üle voorte ning ühendavad peamisi, piki
voortevahelisi nõgusid kulgevaid rohekoridore. Visusti piirkonnas toodi välja ka
uus kohaliku taseme tuumala (T3), mis on ühenduses suurema piirkondliku
tuumalaga (T2). Täpsustatud rohevõrk on hajaasustuses ehituspõhimõtete ja –
tingimuste määramise oluliseks aluseks.

5.1.3 Lõplike elamumaade maakasutuspõhimõtete väljatöötamine
Teemarühmade
seminaride järel
toimus
lõplike maakasutuspõhimõtete
väljatöötamiseks kaks juhtrühma seminari (27. novembril ja 4.detsembril 2006,
vt juhtrühma liikmeid ptk 3.2 Avalikkuse kaasamine), milles täpsustati ja
parandati maakasutuspõhimõtteid ning toodi välja antud maakasutuspõhimõtteid
toetavad olulisemad maakasutustingimused. Maakasutustingimuste täpsustamine
toimus ka 17.01.2007 juhtrühma seminaris (planeeringu seletuskirja köites on
välja toodud kõik maakasutustingimused). Maakasutustingimused toimivad
suuresti leevendusmeetmetena: kuidas antud põhimõttel arendades välditakse
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või vähendatakse negatiivset keskkonnamõju või võimalusel suurendatakse
positiivset mõju.
Juhtrühma seminaride
täiendused:

tulemuste

põhjal

tehti

järgmised

parandused

ja

 Palamuse vallas toimub elamualade reserveerimine ainult kompaktse
hoonestuse põhimõttel, hajaasustuse põhimõttel elamualasid ei
reserveerita.
Hajaasustuses
reguleerivad
elamuehitust
maakasutus- ja ehitustingimused
 Elamuid reserveeritakse Palamusel, Kaareperes, Luual ja Pikkjärvel
kompaktse hoonestuse põhimõttel
 Elamuehituse
vältimine
kõikides
Palamuse
järvede
piiranguvööndites
 Elamualade laiendamisel Palamusel, Kaareperes, Luual ja Pikkjärvel tuleb
tagada arendamise alguses kogu reserveeritava ala eskiislahendus,
elamuehituse soovitatavaks suunaks on olemasolevatest kompaktsetest
asustusaladest väljapoole
 Palamuse aleviku idaosas planeeritakse elamumaa ja tootmismaa
vahele kaitsehaljastusmaa, uut elamuala sinna ei planeerita
(maakasutuskonflikti lahendamine)
 Kaarepere põhjaosas raudtee ja maantee vahele elamumaad ei planeerita,
kavandatavate elamualade piire korrigeeriti ka teistes asulates
 Hajaasustuses
arvestatakse
elamuehitamisel
olemasoleva
asustusstruktuuriga, taastatakse vanad ja lagunenud talukohad
 Minimaalse ehitusõigusega krundi suuruseks hajaasustuses on 1
ha, kompaktse hoonestusega aladel 0,15 ha
 Krundi
suuruse
määramisel
arvestatakse
ka
ajalooliste
krundistruktuuridega
(kohtades,
kus
ajalooline
krundisuurus
on
minimaalsest määratud ehitusõigusega krundist väiksem)
 Detailplaneeringu terviklahenduse väljatöötamisel Kaareperes jäetakse
vaatekoridorid Aruküla mäele
Mõju sotsiaal-majanduslikule keskkonnale
Antud parandused ja täiendused elamumaade arendamise põhimõtetes toetavad
kõrgemalseisvates
arengudokumentides
väljatoodud
eesmärke
–
uue
hajaasustuse vältimine, kõrge elukvaliteediga elukeskkonna loomine. Enamus
vastavast argumentatsioonist on toodud eespool peatükkides 5.1.1 ja 5.1.2.
Olulisema muudatusena võib välja tuua Pikkjärvel elamuehituse laiendamise
kompaktse
hoonestuse
põhimõttel,
kus
elamuehituse
võimaldamist
põhjendatakse maastikulise sobivuse ja infrastruktuuride kättesaadavuse
seisukohast.
Olulise osa juhtrühma tehtud ettepanekutest moodustavad leevendusmeetmed:
kuidas arendamine eelkõige väldiks või vähendaks negatiivset keskkonnamõju.
Näiteks
suuremate
elamualade
planeerimisel
alade
eskiislahenduse
väljatöötamine
tagab
planeeritavale
alale
terviklahenduse
(teede,
infrastruktuuride paiknemine, avalike ja erafunktsioonide jaotumine), mis toetab
kvaliteetse elukeskkonna loomist ja ratsionaalset ruumikasutust. Kompaktse
hoonestusega piirkondades laienemissuuna määratlemine annab omavalitsusele
võimaluse tagada asulate järk-järgulise laienemise, mistõttu ehitussurve
võimalikul vähenemisel hoitakse ära asula hajus laialivalgumine. Samuti on
leevendusmeede
tööstusalade
ja
teiste
maakasutusega
alade
vahele
kaitsehaljastuse rajamine.
Käesolevad täiendused toetavad eraldi kultuurilis-ajaloolisest seisukohast
asustusstruktuuri ja väärtuslike maastike säilimist ning toovad välja vastavad
leevendusmeetmed: nt. Kaareperes elamuehituse arendamisel vaatekoridoride
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jätmine Aruküla mäele kui määratletud miljööväärtuslikule piirkonnale; vastavalt
vallavalitsuse otsusele arvestamine ajaloolise krundistruktuuridega aladel, kus
krundisuurus on väiksem määratud minimaalse ehitusõigusega krundist.
Mõju looduskeskkonnale
Väljatöötatud parandused toetavad looduskaitselisi eesmärke eelkõige haja- ja
kompaktse hoonestusalade väljaselgitamise läbi, mille määramine väldib uue
hajaasustuse teket ja raiskavat maakasutust. Kompaktsuse põhimõttel
arendamine on aluseks võetud ka Pikkjärve küla kompaktselt hoonestatud ala
laienemisel. Pikkjärve ala laienemine on põhjendatud maastikulise sobivusega
(paiknemine voorelael ja nõlval) ja vajalike infrastruktuuride rajamise
võimalustega
(ühisveevärkja
kanalisatsioon).
Arvestades
loomade
liikumissuundadega korrigeeritakse Pikkjärve küla kohal rohekoridori ulatust.
Antud korrigeerimine ei mõjuta negatiivselt rohekoridori toimimist, kuna asustuse
laienemine toimub piki reljeefi (voorelage) ning ei sea takistusi loomade
liikumisele
(madalamad
voorenõod
jäävad
vastavalt
avatud
maastikuks/metsamaaks).
Olulise positiivse mõjuga looduskaitseliste eesmärkide saavutamisel on
elamuehituse vältimine järvede piiranguvööndites. Kuigi enamus järve kaldaid
ümbritsevad
metsad
ning
vastavalt
Looduskaitseseadusele
laieneb
ehituskeeluvöönd seetõttu metsamaal piiranguvööndini, on antud põhimõte
põhjendatud järvede kaitse ja avaliku kasutamise tagamiseks ning maastiku
avatuse säilitamiseks ning ei pärsi elamuehituse arendamist hajaasustuses.

ASUSTUSE JA ELAMUEHITUSE MAAKASUTUSPÕHIMÕTTED
(olulisemate maakasutustingimustega)
Kompaktse hoonestuse alad
 Elamualade
laiendamine
ja
tihendamine
toimub
Palamusel,
Kaareperes, Luual ja Pikkjärvel kompaktse hoonestuse põhimõttel;
 Laienevatele
elamualad
reserveeritakse
väikeelamumaana,
va
Kaareperes, kus reserveeritakse nii väike- kui korterelamumaad;
 Laiendamise suund ja ulatus arvestab maastikulist sobivust, sobivust
teiste maakasutusfunktsioonidega ja infrastruktuuride rajamise
võimalust võimalikult kvaliteetse elukeskkonna loomiseks:
o Elamualasid ei rajata vahetult tööstusalade kõrvale juhul kui
tööstushoone
mõju
ulatub
hoonest
väljapoole
või
tööstustegevus nõuab mingi ressursi erikasutusloa olemasolu;
o Elamualade ja tööstusalade vahele rajatakse kaitsehaljastus;
o Elamualasid ei laiendata rohevõrgustiku alale;
o Uued elamualad varustatakse vajalike infrastruktuuridega;
o Suuremate
elamualadele
planeeritakse
sotsiaalmaa
sihtotstarbega maad (mänguväljakuteks, kergliiklusteedeks,
haljasaladeks);
o Koostöös vallavalitsusega lahendada kogu elamuehituseks
reserveeritav ala Palamusel, Kaareperes, Luual ja Pikkjärvel
eskiisi tasandil (põhiliste juurdepääsude ja avaliku-eraruumi
suhete lahendamine, ala siseste era ja avalikus kasutuses
olevate maade ja funktsioonide määramine);
o Elamuehituse soovitatavaks suunaks on arendamine kompaktse
hoonestusega ala asustusest väljapoole;
o Detailplaneeringu terviklahenduse väljatöötamisel Kaareperes
jäetakse vaatekoridorid Aruküla mäele;
o Vähima ehitusõigust omava krundi suurus kompaktse
hoonestusega aladel on 0,15 ha;
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 Elamuehituses järgitakse piirkonna ehitustraditsiooni ja arhitektuurilist
üldilmet, elamute paigutust ja mahtu:
o Asulates elamute rajamisel ja ümberehitamisel;
o Väärtuslikel maastikel ja miljööväärtuslikel aladel vastavalt
väärtustatud elementidele.
Hajaasustusalad
 Maatulundusmaal ehitamine järgib olemasolevat asustusstruktuuri ja
külatüüpi vastavalt voortel ja tasasematel aladel:
o ridajate külade õuede paigutus, kaugus üksteisest ja
ühendavast teest, krundi kuju ja suurus, kõlvikute paigutamine;
o hajaküla õuede paigutus ja kaugus üksteisest, kõlvikute ja
teede paiknemine;
o vähima ehitusõigust omava krundi suurus hajaasustuses on 1
ha;
o krundi
suuruse
määramisel
arvestatakse
ajalooliste
krundistruktuuridega (kohtades, kus ajalooline krundisuurus on
minimaalsest määratud ehitusõigusega krundist väiksem).
 Elamuehituses järgitakse piirkonna ehitustraditsiooni ja arhitektuurilist
üldilmet, elamute paigutust ja mahtu;
o Korrastatakse ja taastatakse vanad või lagunenud talukohad,
maastikupilti rikkuvad hooned korrastatakse või lammutatakse;
o Väärtuslikel maastikel ja miljööväärtuslikes piirkondades
säilitatakse väärtustatud elemendid;
o Traditsioonilises asustusstruktuuris järgitakse olemasolevat
külatüüpi;
 Kõikide Palamuse valla järvede piiranguvöönditesse ehitamist
välditakse ja järvede ääres tagatakse maksimaalse avaliku kasutamise
võimalused:
o pääs kallasrajale;
o ujumiskohad, lõkke- ja telkimiskohad, paadisillad;
o teede avalikuks kasutamiseks määramine;
 Elamute asukoha valikul peab eelistama rohevõrgustikust väljaspool
paiknevaid alasid, et mitte tõsta rohevõrgustiku (tuumalade,
koridoride) kasutamisintensiivsust.

5.2
Puhkeja
virgestusmaade
kavandamine ja selle mõju

ja

kergliiklusteede

5.2.1 Puhke- ja virgestusmaade ja kergliiklusteede kavandamise
esmased maakasutuspõhimõtted ja nende mõju hindamine
Puhke- ja virgestusmaade kavandamine vallas on oluline nii kohalikele elanikele
puhke- ja vaba aja veetmise võimaluste pakkumise (kvaliteetne elukeskkond) kui
turismisektori arendamise seisukohalt. Kuna antud valdkond puudutab nii
majanduse, sotsiaalsektori kui loodusvaldkonna edasist arengut, küsiti kõikide
töörühmade käest, kuhu tuleks vallas planeerida puhkealad/kohad ja
kergliiklusteed või millistel aladel on turismimajanduslikku potentsiaali.
Teemarühmade ettepanekud on kokkuvõtvalt järgmised:
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 Kaareperes, Palamusel, Luual ja Kudinal soovitakse rajada
mänguväljakud/spordiplatsid
 Kavandatakse ulatuslikult erinevaid kergliiklusteid (jalgratta-,
suusa-, matka- ja terviserajad)
 Ujumis-, telkimis- ja lõkkekohtade planeerimine atraktiivsetes
kohtades (järvede ääres); välja pakuti palju erinevaid alasid, mis suures
osas kattusid turismipotentsiaali omavate aladega
 Külakeskuste peo- ja kiigeplatside arendamine; kohati kattuvad
telkimis- ja lõkkeplatsideks kavandatud aladega (Kaarepere Aruküla mäel)
 Korrastatakse olemasolevaid parke ja haljasalasid (Viruorg, uue
haljasala/parkmetsamaa rajamine)
 Turismipotentsiaaliga alad langesid suures osas kokku väljatoodud
puhkealade/kohtade asukohtadega
Puhke- ja virgestusalade kavandamise mõju sotsiaal-majanduslikule
keskkonnale
Spordi- ja mänguväljakute, kergliiklusteede, puhkealade ja külaplatside rajamisel
ning olemasolevate haljasalade korrastamisel on pikaajaline positiivne mõju.
Alade/teede kavandamine täidab maakonnaplaneeringus toodud eesmärki luua
maakonnas võrdväärsed elamistingimused (sh puhke- ja spordivõimalused),
samuti soodustab kohaliku turismipotentsiaali ärakasutamist, mistõttu mõju on
sünergiline.
Lähtudes eelkõige valla elanike vajadustes katab spordi- ja mänguväljakute
rajamine kohalike laste ja noorte vajadusi, võimaldades spordi- ja vaba aja
veetmise võimalusi, mis koos kergliiklusradadega täiendab sportimise ja vaba aja
veetmise võimalusi ka täiskasvanutele. Mänguväljakute rajamiseks väljapakutud
aladest osad asuvad praeguste lasteaedade territooriumil, mida pole otstarbekas
määrata avalikuks kasutamiseks, vaid mille kasutamist valla elanike poolt
reguleeritakse vastavalt vallavalitsuse kokkulepetele.
Lähtuvalt valla kultuurilisest ja looduslikust taustast on sobiv ulatuslike avalikult
kasutatavate kergliiklusteede väljaarendamine, et pakkuda ligipääsuvõimalusi
looduskaunitele kohtadele ning võimaldada erineval viisil liikumist (jalgsi, rattal,
suuskadel).
Väljaarendatud
matkaja
jalgrattarajad,
mida
toetavad
väljaarendatud avalikult kasutatavad puhkekohad (lõkke-, telkimise- ja
ujumiskohad), tõstavad valla atraktiivsust puhkajate seas. Kergliiklusteede
arendamine võimaldab liikuda keskkonnasõbralikumal viisil (jalgrattaga) ning
turvalisemalt (väljaehitatud teed). Oluline on tagada teede avalik kasutamine,
samuti atraktiivsetes kohtades ligipääsude tagamine nt. järvede kallasradadel jm.
Külapeo- ja kiigeplatside arendamine soodustab külades kooskäimist ja
ühistegevust, tugevdab kogukonna tunnet ja identiteeti ning on seeläbi positiivse
mõjuga.
Puhke- ja virgestusalade kavandamise mõju looduskeskkonnale
Puhke- ja virgestusalade ja kergliiklusteede kavandamisel on üldiselt positiivne
mõju ja see täidab Üleriigilises planeeringus Eesti 2010 toodud eesmärki:
looduslähedase majandamise, elulaadi ja rekreatsiooni võimaldamine ning
looduslike alade ruumilise kättesaadavuse tagamine. Eraldi on valla
kergliiklusteede planeerimisel positiivne mõju autosõltuvuse vähendamise ning
säästvama liikumisviisi arendamise seisukohast, toetades seeläbi üldisemaid
globaalseid eesmärke heitgaaside vähendamisel.
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Puhke- ja virgestusalade laialdane arendamine võimaldab puhkevõimalusi valla
erinevates piirkondades ning soodustab seeläbi ekstensiivset kasutamist
intensiivse kasutamise ees: ekstensiivsel kasutamisel ei lange kogu
kasutuskoormus pidevalt ühtedele ja samadele aladele ning kasutamine on
hajutatum. Esmaste ettepanekute koondamisel selgus, et välja on pakutud
küllaltki palju lõkke-, telkimis-, ujumis- ja puhkekohti, mis tihtipeale kattusid
üksteisega või paiknesid samas piirkonnas mõnevõrra erinevates asukohtades
(nt. ühe järve ääres mitu erinevat ujumiskohta), mistõttu oli edasise töö käigus
vaja üle vaadata ning analüüsida nende alade otstarbekus, pidades silmas valla
üldist ja erinevate piirkondade taluvuskoormust, et vältida liigsest koormusest
tulenevat negatiivset mõju.

5.2.2 Esmaste ettepanekute täpsustamine
Esmaste ettepanekute täpsustamise ülesanne anti III seminaris looduse
teemarühmale, kuna puhke- ja virgestusalade määramine ning nende kasutamine
mõjutavad otseselt looduskeskkonna seisundit ja toimimist. Samuti küsiti
arvamust sotsiaalvaldkonna töörühmalt, kuna puhke- ja virgestusalade
määramine on oluline aspekt kvaliteetse elukeskkonna loomisel.
Seminari eesmärgiks oli arvamusi ühtlustada ning analüüsida väljapakutud alade
asjakohasust.
Seminari tulemused on järgmised:
 Vähendati
esialgselt
väljapakutud
ujumis-,
telkimisja
puhkekohtade arvu, täpsustati alade suurust ning funktsioonide
arvu. Selgus, et:
o kasutusaktiivsust ei soovita tõsta Prossa järve ääres, järve
põhjakaldale planeeritakse ainult supluskoha rajamist
o Pikkjärve, Palamuse paisjärve ja Kudina paisjärve ääres soovitakse
välja arendada üks puhkekoht, kus on võimalik ujuda/telkida
o Laiendada soovitakse Amme jõe ääres Ehaveres puhkeala ning
rajada sinna telkimiskoht ning rajada puhkeala taastatava Ehavere
paisjärve äärde
o Intensiivseim kasutus (enim funktsioone: ujumine, kämping jms)
planeeritakse Kuremaa järve äärde Järveotsa kinnistule
 Suuremad puhkealad langesid kokku piirkondadega, kus eelistatakse
aktiivsemat turismi arendamist: Kaarepere Aruküla mägi, Pikkjärve
põhjaosa, Palamuse alevik ja Kuramaa järve läänekallas
(Järveotsa).
 Puhkealadele tuleb rajada ligipääsuteed ja vajadusel parkla (nt.
Aruküla mägi)
 Väljapakutud kergliiklusteede põhisuunad jäid samaks
 Konflikt Palamuse alevikus elamumaa ja haljasala/parkmetsamaa
kavandamise vahel jäi lahendamata (vt. ptk 5.1)
 Külakeskuse maadeks planeeritud alasid soovitakse laiendada
Eelpool toodud esmaste põhimõtete hindamise juures (ptk 5.2.1) toodi välja kaks
põhilist aspekti: piirkonna taluvuskoormus ja alade/teede avalik kasutamine.
Väljapakutud parandused puudutavad eelkõige puhkealade-kohtade avalikku
kasutamist ja ligipääsuteede rajamist, mille kõrval on oluline arvestada ka teiste
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rohealade ja nt veekogude kallasradade avaliku kasutamise võimaldamisega,
mistõttu tuleb järgnevalt paika panna seda toetavad põhimõtted.
Piirkonna taluvuskoormusega arvestamine kerkis esile seoses ettepanekute
rohkusega, mistõttu töörühmad analüüsisid esialgseid ettepanekuid ning soovisid
väljatoodud alasid vähendada lähtuvalt alade praegusest seisundist ning
atraktiivsusest. Täpsustatud ettepanekud arvestavad paremini Palamuse valla
piirkondlike iseärasustega ning on seetõttu keskkondasäästvamad kui esialgsed
ettepanekud: näiteks otsus arvestada lähestikku paiknevate Prossa ja Pikkjärve
puhul Prossa järve praegust seisundit ning rajada kahest järvest Pikkjärve äärde
korralik puhkeala. Puhkealadele ligipääsude rajamise põhimõte on positiivse
mõjuga, sest väljaehitatud ligipääsud lihtsustavad alade avalikku kasutamist ja on
suunava mõjuga.
Edasise protsessi käigus on vaja täpsustada veel lahtiseks jäänud küsimusi: nt
Palamuse konfliktala, konkreetsete alade funktsioonid ja piirid (nt. looduse
teemarühm seadis kahtluse alla, kas Aruküla mäel ja Palamuse alevikus on
telkimiskoht põhjendatud, kuna alad pole piisavalt atraktiivsed; Kaareperes
Aruküla mäe parkla asukoht jms).

5.2.3 Lõplike puhke- ja virgestusmaade
maakasutuspõhimõtete väljatöötamine

ja

kergliiklusteede

Kahe läbiviidud juhtrühma seminari tulemused puhke- ja virgestusmaade ja
kergliiklusteede
maakasutuspõhimõtete
väljatöötamisel
on
kokkuvõtvalt
järgmised:
 Kaareperes Aruküla mäe juurde rajatakse parkla, piire korrigeeritakse
vastavalt katastriüksusele
 Telkimiskohti ei rajata liiga aktiivse kasutusega piirkondades (vähe
privaatsust), nt Kaarepere mäe otsa ja Palamuse paisjärve ääres
 Prossa järve põhjaosas ääres reserveeritakse ainult paadisild kohalikele
kalameestele, teisi järveäärseid puhkealasid ei laiendata
 Arendatavate puhkealade hulka arvestatakse ka Ehavere puhkealaterviseradade piirkond ja Kuremaa järve ääres Udu talu piirkond
 Viruoru piirkonda arendatakse terviseradade piirkonnana
 Palamuse aleviku idaosas otsustati elamumaa/haljasalamaa asemele
rajada kaitsehaljastus (konflikti lahendamine)
 Elamuehituse
vältimine
kõikides
Palamuse
järvede
piiranguvööndites
Mõju sotsiaal-majanduslikule keskkonnale ja looduskeskkonnale
Juhtrühma seminarides tehtud ettepanekutel on mitmes aspektis sünergiline mõju
nii sotsiaal-majanduslikule kui looduskeskkonnale, nt. ehitamise vältimine valla
järvede piiranguvööndites, millega tagatakse ühelt poolt nii elanike/külastajate
avaliku huvi kaitse, mis toetab sportimise ja vaba aja veetmise ning
turismimajanduse arendamisega seotud funktsioone, kui ka veekogude ja
kaldavööndi koosluste kaitset ning seega looduskaitselisi eesmärke. Samuti on
positiivse mõjuga eelisarendatavate puhkealade ja puhkealade funktsioonide
täpsustamine, mis tagab vastavalt alade potentsiaalile optimaalseima
kasutusviisi.
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PUHKEJA
VIRGESTUSMAADE
JA
KERGLIIKLUSTEEDE
MAAKASUTUSPÕHIMÕTTED (olulisemate maakasutustingimustega)
 Rajatakse
uusi
ja
korrastatakse
olemasolevaid
mänguja
spordiväljakuid ning spordirajatisi
o Avalikult kasutatavad mänguväljakud/spordiplatsid rajatakse
Palamusel, Luual ja Kudinal, olemasolevad korrastatakse
o Olemasolevad spordirajatised renoveeritakse ja vajadusel
ehitatakse uusi hooneid /juurde-ehitisi
 Ehitatakse välja kergliiklusteed ning
matka- ja suusarajad
(terviserajad)
o Ehaveres ja Viruorus Palamusel arendatakse välja terviseradade
piirkonnad
 Ehitatakse välja ujumis-, telkimis- ja lõkkekohtade ning puhkealad,
rajatakse paadisillad
o Olulisemad puhkealad arendatakse vallas välja Kaareperes
Aruküla mäel, Pikkjärve põhjaosas, Palamuse alevikus, Kuremaa
järve läänekaldal (Järveotsa) ja Ehaveres
o Paadisillad-, ujumis-, telkimis- ja lõkkekohad, puhkealad ja
terviseradade piirkonnad planeeritakse valla erinevatesse
atraktiivsetesse looduslikesse kohtadesse, alade rajamisel
arvestatakse piirkonna koormustaluvust
o Antud avalikult kasutatavatele aladele tagatakse avalikud
juurdepääsuteed
o Prossa järve põhjaosas reserveeritakse ainult paadisild
kohalikele kalameestele, muudes Prossa äärsetes piirkondades
olemasolevaid avaliku kasutusega puhkealasid/kohti ei laiendata
 Täiustatakse ja ehitatakse välja külapeo (kiige- ja lõkke-) platsid
o Kaarepere
Aruküla
mägi
arendatakse
välja
koos
kergliiklusteedega /matka-suusaradadega ning parklaga
 Korrastatakse olemasolevaid parke ja haljasalasid
 Järvede ääres maksimaalse avaliku kasutuse tagamine, läbipääsude
tagamine veekogude kallasradadel, elamuehitamise vältimine järvede
piiranguvööndites

5.3 Äri- ja tootmismaade kavandamine ja selle mõju
Kuna Palamuse vald on valdavalt maatulundusmaa (põllu- ja metsamaa) ning
põhiliseks majandusharuks on põllumajandus, käsitletakse antud peatükis nii
konkreetselt kavandatavaid äri- ja tootmismaid kui ka maatulundusmaal toimuvat
põllumajanduslikku tegevust ning selle mõju sotsiaal-majanduslikule ning
looduskeskkonnale.

5.3.1
Ärija
tootmismaade
kavandamise
maakasutuspõhimõtted ja nende mõju hindamine

esmased

Kõigilt kolmelt töörühmalt küsiti, kus võiks paikneda valla võimalikud ettevõtted
ning tootmishooned. Tulemused on lühidalt järgmised:
 Tootmismaade laienemist nähakse ette eelkõige kahes suuremas
keskuses – Palamusel ja Kaareperes ning Kudinal
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 Ärimaade laiendamist nähakse ette vaid kahes suuremas
keskuses: Palamusel ja Kaareperes
 Palamuse alevikus väljapakutud kahel ärimaal on konflikt teiste
pakutud maakasutustega: ühel puhkeala ja teisel parklat
Ärija
tootmismaade
keskkonnale

kavandamise

mõju

sotsiaal-majanduslike

Tootmismaade arendamine ja laiendamine valla kahes suuremas keskuses on
sotsiaal-majanduslikust vaatenurgast positiivne: luuakse võimalus tootmise
laiendamiseks
olemasolevates
keskustes.
Palamuse
aleviku
tootmisala
laiendamine loob kompaktsema tootmisala ning kasutab efektiivsemalt kahe
tootmismaa vahele jäävat ala. Kaareperes kasutatakse ära maantee ja raudtee
vahele jääv maa-ala. Tootmise laiendamine olemasolevates keskustes võimaldab
ligipääsu vajalikele teenustele, sh infrastruktuuri laiendamise võimalikkust.
Kuna Palamuse vallas on valdavaks põllumajanduslik tootmine, on eelkõige
kompaktse hoonestuse piirkonnas oluline vähendada praegust ja vältida tulevast
negatiivset keskkonnamõju, milleks praegu on Välisõhu kaitse seaduse mõistes
elanikkonnale
ebameeldivat
lõhnataju
tekitav
aine/ainesegu
(hais
põllumajanduslikust tootmisest).
Valla keskuste tugevdamise ning ettevõtluse/teeninduse arengu seisukohast on
ärimaade kavandamine Kaareperes ja Palamusel kui valla kahes olulisemas
keskuses
positiivne.
Ärimaa
kavandamine
loob
võimalused
kohaliku
teenustesektori laiendamiseks, mis on oluline nii kohalike elanike teenindamise
kui turismiteenuse laiendamise seisukohast.
Maakasutuse konfliktalad
Palamuse alevikus on kahel võimalikul ärimaa alal välja pakutud alternatiivset
maakasutust: ühel puhul puhkeala (telkimiskohta) ning teisel parkla maad.
Keskuse mitmekülgse arengu seisukohast on mõlemad funktsioonid põhjendatud.
Konflikti lahendamist on täpsemalt käsitletud järgmises peatükis 5.3.2.
Äri- ja tootmismaade kavandamise mõju looduskeskkonnale
Valla ärimaade ja tootmismaade kavandamine toimub eelkõige piirkondades, kus
on võimalik ette näha vastavat arengut ja seetõttu planeerida maa-alasid ärimaa
ja tootmismaa otstarbeks. Valda planeeritavad ärimaad on eeldatavalt eelkõige
väikesemahulise teenindusliku iseloomuga, mistõttu ei kaasne nendega olulist
keskkonnamõju, samas tootmisalade puhul võib esineda arendamisel olulist
keskkonnamõju.
Palamuse valla olulisemaks tootmisharuks on põllumajanduslik tootmine ning
kõige
tõenäolisemaks
arengusuunaks
on
põllumajandusliku
tootmise
edasiarendamine tulenevalt piirkonna traditsioonist ja looduslikest tingimustest nii
olemasolevates keskustes kui hajaasustuses.
Põllumajanduslikust
tootmisest
tulenevad
valla
praegused
suurimad
keskkonnaprobleemid
(veereostus,
veekogude
eutrofeerumine).
Põllumajandusliku tootmise laienemine keskuste ümber on nii positiivse kui
negatiivse mõjuga: positiivne on see, et tootmise koondumine võimaldab
praegustele keskkonnaprobleemidele terviklikke lahenduste väljatöötamist ja
olemasolevate struktuuride kasutamist (nt. veekaitse tagamiseks, Natura 2000
kuuluvate järvede hea seisundi tagamine). Teisalt võib koondumine võimendada
veelgi praeguseid probleeme (nt. ebameeldiv hais ja veereostus) ning suurendada
lokaalset koormust. Põllumajandusliku tootmise koondumise negatiivse mõju
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vältimiseks on oluline järgneva protsessi jooksul analüüsida, milline tootmine on
keskustes sobivaim ning milliseid negatiivse mõju vältimise ja leevendamise
meetmeid on võimalik kasutada (nt. kaitsehaljastuse rajamine, veekaitsenõuete
järgmine, mõju ei tohi ulatuda hoonest väljapoole).
Põllumajandusliku tootmise laiendamise huvi hajaasutuses on raske ette näha
ning konkreetselt selleks otstarbeks on keeruline kohti planeerida. Seetõttu on
oluline välja töötada põllumajanduse arendamise põhimõtted ja tingimused
hajaasustatud piirkondades, et vältida põllumajandusest pärinevast võimalikust
reostusest tingitud negatiivset keskkonnamõju ning säilitada või parandada
looduskeskkonna seisundit.
 Põllumajandusettevõtete arendamise põhimõtete täpsustamine keskustes
ja hajaasustuses

5.3.2 Esmaste ettepanekute täpsustamine
Esmaste ettepanekute täpsustamise ja täiendamise ülesanne anti majanduse
teemarühmale ning äri- ja tootmismaa ettepanekute osas leiti, et:
 Palamuse alevikus väljapakutud paisjärve äärset ärimaad võib vähendada,
et sinna mahuks ka puhkeala, millega lahendati maakasutuskonflikt
 Palamuse aleviku teise konfliktala suhtes jäi töörühm arvamusele, et
konkureeriva maakasutuse (parklamaa) juures tuleb eelistada ärimaad,
kuna ala kõrval asub juba parkla
 Palamusel kaaluti Suure tn ja Palamuse-Kaarepere tee nurgal paikneva
kavandatava ärimaa otstarbekust ning pakuti sellele välja nii puhkeala kui
parkla funktsiooni
 Kaareperes tehti ettepanek uueks ärimaaks
 Tootmisalade suhtes parandusi ei tehtud
Seminari tulemused näitavad, et töörühm analüüsis läbi keskuste maakasutused
lähtuvalt funktsioonide mitmekülgsuse tagamisest ja otstarvete sobivusest.
Ärimaade paigutuses Palamuse alevikus saab nüüd välja tuua suuremat
koondumist olemasolevate äriotstarbeliste hoonete ümbrusesse ning parklate
paigutus on ühtlasem üle aleviku.
Edasise protsessi jooksul tuleb täpsustada ärimaade rajamise detailid ning välja
töötada eelkõige põllumajanduslikku tootmist suunavad arengupõhimõtted.

5.3.3 Lõplike
väljatöötamine

äri-

ja

tootmismaade

maakasutuspõhimõtete

Kahe toimunud juhtrühma seminari analüüsi tulemustena on äri- ja tootmismaade
maakasutuspõhimõtete parandamiseks järgmised ettepanekud:
 Asulates tootmise arendamisel eelistatakse sellist tootmist, mille mõju ei
ulatu hoonest väljapoole (nt. Palamuse alevikus ei soovita
keskkonnahäiringut põhjustava põllumajandusliku tootmise edasist
arendamist)
 Tootmisalade ja teiste maakasutusfunktsioonide vahele tuleb planeerida
kaitsehaljastusmaa
 Uute põllumajandusettevõtete rajamisel arvestatakse maastikulise
sobivusega ja veekaitsenõuetega: uusi tootmishooneid ei paigutata
veekogude äärde ega vaatekoridoridesse
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Mõju sotsiaal-majanduslikule keskkonnale ja looduskeskkonnale
Juhtrühma seminaris tehtud ettepanekutel on positiivne mõju nii loodus- kui
sotsiaalmajanduslikule keskkonnale: ettepanekud toimivad samaaegselt asulates
elukvaliteeti tõstvatena (keskkonnahäiringu vältimine ja vähendamine),
maastikulisi väärtusi ja veekogude seisundit kaitsvatena (nt. vaatekoridoride
säilitamine). Kaudselt toetab veekogude ääres ehitamise vältimine ka
turismimajanduse arendamise eesmärke, kuna veekogude kaldad säilitavad
senise atraktiivsuse puhkepiirkondadena. Juhtrühma väljatoodud parandused
toimivad seega leevendusmeetmetena, kuidas valitud arenguvariandi juures
vältida ja vähendada negatiivset keskkonnamõju.
ÄRI- JA TOOTMISMAADE MAAKASUTUSPÕHIMÕTTED (olulisemate
maakasutustingimustega)
 Ärimaade arendamine
o Ärimaid arendatakse olemasolevates keskustes: Kaareperes ja
Palamusel ja selleks laiendamiseks kavandatakse vastavad
maa-alad
o Turismiteenuse
arendamist
soodustatakse
olulisematel
arendatavatel puhkealadel (Järveotsa, Udu talu)
 Tootmismaade arendamine
o Tootmisalasid
arendatakse
olemasolevate
tootmisalade
ümbruses (kompaktselt hoonestatud alade ümbruses):
 Palamusel ja Kudinal laiendatakse olemasolevat ala,
Kaareperes reserveeritakse eraldi piirkond tootmise
arendamise võimaldamiseks;
 Tootmistegevuse
arendamisel
loetletud
aladel
eelistatakse tegevusi, mille mõju ei kandu hoonest
väljapoole;
 Tootmishoone
ja
teiste
funktsioonidega
maade
kokkupuutevööndisse rajatakse kaitsehaljastus juhul
kui mõju ulatub tootmishoonest väljapoole;
o Põllumajandusliku tootmise puhul vähendatakse ja välditakse
põllumajanduslikust tootmisest pärinevat reostust (veereostus,
välisõhk) ja häiringuid:
 piiratakse
olemasolevate
põllumajandusettevõtete
põhjustatavat
veereostust
ja
täidetakse
veekaitsenõudeid;
 olemasoleva
põllumajandusest
pärineva
keskkonnahäiringu
piiramiseks
rajatakse
kaitsehaljastus;
 võimaliku veereostuse vältimiseks ei paigutata uusi
võimalikke põllumajandusettevõtteid veekogude äärde;
 maastike avatuse ja vaadete säilitamiseks ei paigutata
reljeefi
kõrgematel
osadel
uusi
põllumajandusettevõtteid avatud vaadetega kohtadesse
(vaatekoridoridesse);
 uusi tootmishooneid ei paigutata rohevõrgustiku
aladele;
o Arendatakse alternatiivseid põllumajandussuundi;
o Väärtuslikud põllumaad
(üle 50 boniteedipunkti) hoitakse
kasutuses;
o Välditakse põllu-ja heinamaade võsastumist.
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5.4 Teede ja tehnilise infrastruktuuri kavandamine ja selle
mõju
5.4.1 Teede ja tehnilise infrastruktuuri kavandamise esmased
põhimõtted ja nende mõju hindamine
Tehnilise infrastruktuuri ja teede kavandamise küsimused esitati majanduse
teemarühmale. Teede valdkonda kuuluva kergliikluse osas küsiti arvamust ka
sotsiaal- ja looduse teemarühmalt (kergliiklusteede kavandamist ja selle mõju on
käsitletud ptk. 5.2 all).
Teemarühma esmased ettepanekud on järgmised:
 Kaareperes viia Piibe maantee asula keskelt välja
 Kaarepere raudteeülesõidukoha ümber paigutamine
 Viia teed kõvakatte alla (Mullavere-Visusti, Pikkjärve-Tõrve,
Imukvere-Varbevere, Varbevere-Süvalepa, Luua-Vaidavere, VisustiKaarepere)
 Rajada Palamuse alevikus parkimise paremaks korraldamiseks
lisaparklad (eelmises peatükis mainitud konflikt parkla ja ärimaa
rajamise vahel)
 Rajada asulates täiendav tänavavalgustus
 Tehnovõrkude/rajatiste väljaehitamine vastavalt arengukavadele
ja
arendaja
eesmärkidele
(ühisveevärkja
kanalisatsioon,
soojamajandus, telefonijaamad, elekter)
 Jäätmehoidla kavandamine Palamuse tootmisala piirides
Teede
ja tehnilise infrastruktuuri
majanduslikule keskkonnale

kavandamise

mõju

sotsiaal-

Teede ja tehnilise infrastruktuuri arendamine on üldiselt positiivse mõjuga, sest
antud valdkonna arendamine täidab kõrgemalseisvates arengudokumentides
toodud arengueesmärke: nt. Üleriigilises planeeringus Eesti 2010 toodud
ühendusteede paranemisest tulenevat liikumisvõimaluste ja ühenduse kiiruste
paranemist, maakonnaplaneeringus rõhutatud võrdsete elamistingimuste loomist.
Lähtudes teede ja transpordikoridoride arendamisest on nimetatud valla teede
kõvakatte alla viimine positiivse mõjuga: praeguses seisus on valla need osad,
mis paiknevad Tartu-Jõgeva maanteest eemal ülejäänud valla osadega ja
linnadega halvemini ühendatud. Teede renoveerimine loob kiirema ühenduse
võimalused. Valla liiklust oluliselt takistava aspektina on mainitud Kaarepere
jaamas
pikaajaliselt
seisvad
kaubarongid.
Probleemi
lahenduseks
on
Maanteeameti poolt ette näha raudteeülesõitude ümberehitamine Kaareperes,
mille projekti eskiisi tuleb teede asukohtade väljaselgitamiseks küsida
Maanteeametilt.
Valla praeguseks oluliseks probleemiks on halb ühendatus valla erinevate osade
ja
lähedalasuvate
linnadega,
mis
eeldab
ühistranspordi
arendamist
(sõidugraafikute korrigeerimist). Ühistranspordiprobleemide lahendamisel on
seetõttu vajalik eelkõige koostöö maakonna/maakondade tasandil.
Tehnovõrkude- ja rajatiste arendamisel on positiivne mõju Palamuse elanike
elukvaliteedile. Arvestades seda, et Palamuse valda kavandatakse uusi
elamumaid, tuleb järgneva protsessi jooksul täpsustada, kuidas toimub uutel
aladel tehniliste infrastruktuuride rajamine.
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Teede ja tehnilise infrastruktuuri kavandamise mõju looduskeskkonnale
Teede ja transpordi arendamine tõstab ja soodustab ühendusi erinevat asulate
vahel ja inimeste liikumist, kuid teisalt tõstab ka transpordikoormust. Eespool
peatükkis 5.2. on käsitletud kergliiklusteede arendamise positiivset mõju antud
valdkonnas:
kergliiklusteede
rajamine
võimaldab
keskkonnasäästlikumat
liikumisviisi ning vähendada autosõltuvust.
Tehniliste infrastruktuuride arendamine võimaldab terviklike ühiste lahenduse
tõttu tõhusamat keskkonnakaitset (nt. reovee kogumine ja käitlemine) kui
üksikute lahenduse puhul ning on seetõttu positiivse mõjuga. Oluline on tagada
tehniliste võrkude ja rajatiste toimimine ning vastavus nõuetele ning
arengukavade järk-järguline elluviimine.

5.4.2 Esmaste ettepanekute täpsustamine
III seminaris suuri parandusi teede ja tehnilise infrastruktuuri ettepanekutesse
majanduse töörühm ei teinud. Olulisemate muudatustena saab välja tuua
järgmise:
 Konflikt parkla ja ärimaa rajamise vahel lahendati ärimaa kasuks
 Laiendati kalmistu lähedal paiknevat parklat
 Pakuti välja Suure tn ja Palamuse-Kaarepere tee nurgale rajada veel üks
parkla sinna eelnevalt pakutud ärimaa asemele (vt ptk 5.3.2)
Olulisi maakasutuspõhimõtete muutusi III seminari kaasa ei toonud, mistõttu
edasise töö käigus tuleb läbi analüüsida ptk 5.4.1 toodud küsimus tehnilise
infrastruktuuriga varustamise põhimõtete kohta.

5.4.3
Lõplike
teede
ja
tehnilise
maakasutuspõhimõtete väljatöötamine

infrastruktuuri

Juhtrühma seminaride tulemustena lahendati kaks eelmistest etappides
selgitamist vajavat teemat:
 Raudteeülesõitu ümberehitamine ja uue teetrassi rajamine Kaareperes
 Elamualadel tehniliste infrastruktuuride rajamise põhimõtted
Mõju sotsiaal-majanduslikule ja looduskeskkonnale
Planeeringu koostamise hetkeks Kaarepere raudteeülesõidu ja uue teetrassi
rajamise projekti veel ei eksisteeri, kuid Kaarepere küla kompaktse hoonestusala
planeerimisel arvestatakse vastavate ruumivajadustega, mis on esitatud
Maanteeameti poolt. Vastava projekti koostamiseni ei ole otstarbekas hinnata ka
töörühma ettepanekut Piibe maantee väljaviimise kohta Kaarepere asula keskelt.
Üldjoontes on raudteeülesõidukoha ümberpaigutamisel positiivne mõju, kuna see
lihtsustab vallasisest liikumist ning muudab raudteeületused turvalisemaks.
Transpordist tuleneva müra leevendamiseks on planeeringu käigus arvestatud
Sotsiaalministri 4. märtsi määrusega nr 42 Müra normtasemed elu- ja puhkealal,
elamutes ning ühiskasutusega hoonetes ja mürataseme mõõtmise meetodid, ning
vastavalt esitatud piiranguvööndite laiused, millega tuleb elamuehitusel
arvestada.
Elamualade tehniliste infrastruktuuridega varustamise põhimõtted on läbi
töötatud eelpool ptk 5.1 Elamumaade kavandamine ja selle mõju ning käsitletud
käesolevas ptk 5.4, mistõttu võib siinkohal kokkuvõtvalt mainida, et elamualade
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varustamine infrastruktuuridega toetab nii kvaliteetsema elukeskkonna loomise
kui ka looduskaitse eesmärke (nt. terviklikud infrastruktuuride lahendused).
TEEDE
JA
TEHNILISE
INFRASTRUKTUURI
MAAKASUTUSPÕHIMÕTTED (olulisemate maakasutustingimustega)
 Teede, tänavate, parklate ja tänavavalgustuse arendamine
o Suurendatakse valla erinevate osade seostatust valla keskuse,
teiste piirkondade ja lähimate linnadega:
 teed renoveeritakse ning viiakse kõvakatte alla
 rajatakse
Kaareperes
uus
raudteeülesõit
ja
korrigeeritakse
teetrassi
(vastavalt
Maanteeameti
projektile)
o Keskkonnasõbralikuma liikumisviisi arendamiseks kavandatakse
ja ehitatakse välja kergliiklusteed ning matka- ja suusarajad
o Valla keskuse parkimiskorralduse parandamiseks rajatakse
Palamuse alevikku täiendavad parklad
o Asulates laiendatakse tänavavalgustust ja olemasolevat
tänavavalgustust renoveeritakse
o Teede avaliku kasutamise tagamiseks sõlmitakse avaliku
kasutamise lepingud
 Tehnovõrkude ja –rajatiste arendamine
o Tehnovõrkude ja –rajatiste arendamine toimub vastavalt
valdkonna
arengukavale
ning
arendusvajadusele
(nt
elamumaade laienemine):
 Ühisveevärgi
ja
–kanalisatsiooni
laiendamine
ja
reoveekogumisalade
määramine;
gaasi
ja
soojamajanduse arendamine vastavalt arengukavale,
 Jäätmehoidla rajamine Palamuse aleviku tootmisalale
 Koostöös
vallavalitsusega
lahendada
kogu
elamuehituseks
reserveeritaval alal eskiisi tasandil, näidates põhilised juurdepääsud
ning tehnovõrkude laienemine.

5.5

Sotsiaalse infrastruktuuri arendamine ja selle mõju

5.5.1 Sotsiaalse
infrastruktuuri
kavandamise
maakasutuspõhimõtted ja nende mõju hindamine

esmased

Sotsiaalse infrastruktuuri arendamise ettepanekud tegi II seminaris valdavalt
sotsiaalvaldkonna (sotsiaalsfäär ja haridus; kultuur, sport ja vaba aja veetmise
töörühm) töörühm. Puhkealade/kohtade ning kergliiklusteede osas tegid
ettepanekud ka teised töörühmad (majanduse ja looduse töörühm).
Kokkuvõtvalt on töörühmade ettepanekud järgmised:
 Laiendada olemasolevat spordihoonet Kaareperes, renoveerida
Palamuse ja Luua staadionid
 Laiendada Palamuse gümnaasiumi hoonet
 Rajada Palamuse alevikku vanadekodu/hoolekandeasutus
 Rajada Palamusele vabaaja keskus
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 Arendada välja külakeskused: Kaareperes Aruküla mäel (lõkke- ja
kiigeplats, vaatetorn, spordirajad jms) ja Kudina pargis (kiige- ja
lõkkeplats)
 Rajada
Kaareperes,
Palamusel,
Luual
ja
Kudinal
mänguväljakud/spordiplatsid
 Rajada kergliiklusteed ja matka-spordirajad
 Rajada ujumis- ja telkimiskohad, puhkealad
Mõju sotsiaal-majanduslikule keskkonnale
Külakeskuste,
mänguväljakute/spordiplatside,
kergliiklusteede
ja
matkaspordiradade ning
puhkekohtade/alade arendamise mõjusid on käsitletud
eespool peatükis 5.2. Puhke- ja virgestusmaade ja kergliikluse kavandamine ja
selle mõju ning üldiselt on kavandatava mõju sotsiaal-majanduslikule
keskkonnale positiivne, parandades kohalike elanike sportimise ja vaba aja
veetmise võimalusi, külaliikumise ja ühistegevuse võimalusi ning kasutades ära
piirkonna turismipotentsiaali.
Avalikult kasutatavate hoonete ja rajatiste arendamise mõju vallas on positiivne,
kuna võimaldab erinevate teenuste kättesaadavust vallas ning arvestab erinevate
vanusrühmade
huvide
ja
vajadustega.
Samuti
täidavad
need
maakonnaplaneeringu eesmärki luua maakonnas võrdväärsed elamistingimused
ning tugevdavad kohalikke keskusi teenuste/rajatiste kvaliteedi paranemise ja
mitmekülgsemaks muutumise läbi. Eelkõige parandavad ettepanekud kohalike
elanike vaba aja veetmise ja sportimise võimalusi.
Mõju looduskeskkonnale
Avalikult kasutatavate hoonete ja rajatiste paiknemise tõttu valla keskustes ei
tulene nende arendamisest looduskeskkonnale olulist mõju. Oluline positiivne
mõju on aga puhkealade- ja kohtade ning kergliiklusteede arendamisel, mis
soodustavad rohealade ekstensiivset kasutamist. Puhkealade- ja kohtade ning
kergliiklusteede arendamise mõjusid on hinnatud käesoleva dokumendi peatükis
5.2.

5.5.2 Lõplike sotsiaalse
väljatöötamine

infrastruktuuri

maakasutuspõhimõtete

III seminaris ja juhtrühmaseminarides pälvisid antud valdkonda puudutavatest
küsimustest enim tähelepanu puhkealade ja –kohtade arendamise põhimõtted,
vastavalt esinevaid mõjusid ning maakasutuspõhimõtete kujunemist käsitleb
peatükk 5.2.
Üldkasutatavate hoonete ja rajatiste arendamise osas olulisi muudatusi
teemarühma seminaris ega juhtrühma seminarides ei tehtud. Seminarides
selgitati välja ettepanekute laienemisvajadused (nt staadionid, juurdeehitused)
ning leiti, et maakasutuse muutus on vajalik vabaaja keskuse ja hooldekodu
rajamise puhul, gümnaasiumi ja spordirajatiste puhul vastava maakasutuse
laiendamise vajadust ei ilmnenud.
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SOTSIAALSE
INFRASTRUKTUURI
(olulisemate maakasutustingimustega)

MAAKASUTUSPÕHIMÕTTED

 Üldkasutatavad hooned ja rajatised
o Renoveeritakse
ja
laiendatakse
olemasolevad
spordiehitised- ja rajatised
 Spordihooned ja staadionid
o Korrastatakse olemasolevaid ja luuakse uusi avalikult
kasutatavad mänguväljakud
 Palamusel, Luual ja Kudinal rajatakse uued väljakud
o Renoveeritakse ja laiendatakse haridusasutusi
 Palamuse Gümnaasiumi juurdeehitis
o Palamuse alevikus arendatakse välja uued sotsiaalsed
teenused ja rajatakse vastavad ehitised
 Vaba-aja keskus
 Vanadekodu/hoolekandeasutus
 Külakeskused
o Täiustatakse ja ehitatakse välja külapeo (kiige- ja lõkke-)
platsid
 Kaarepere Aruküla mägi ja Kudina park
 Kergliiklusteed
o Ehitatakse välja kergliiklusteed ning matka- ja suusarajad
(terviserajad)
 Ehaveres ja Viruorus Palamusel arendatakse välja
terviseradade piirkonnad
 Pargid ja haljasalad
o Korrastatakse olemasolevaid parke ja haljasalasid
 Puhkekohad ja -alad
o Olulisemad puhkealad arendatakse vallas välja Kaareperes
Aruküla mäel, Pikkjärve põhjaosas, Palamuse alevikus,
Kuremaa järve läänekaldal (Järveotsa ja Udu) ja Ehaveres
o Randumis-, ujumis-, telkimis- ja lõkkekohad, puhkealad ja
terviseradade piirkonnad planeeritakse valla erinevatesse
atraktiivsetesse looduslikesse kohtadesse
o Nimetatud avalikult kasutatavatele aladele tagatakse
avalikud juurdepääsuteed
o Prossa järve põhjaosas reserveeritakse ainult paadisild
kohalikele
kalameestele,
muudes
piirkondades
olemasolevaid avaliku kasutusega puhkealasid/kohti ei
laiendata

5.6

Mõjude omavahelised seosed ja kumulatiivsed mõjud

Üldplaneeringuga kavandavatel tegevuste mõjudel on sageli omavahelised seosed
ning tegevuste mõjud on kumulatiivsed. Mõjude omavahelised seosed on välja
toodud ülal peatükkides 5.1 kuni 5.5, kus ühel kavandataval tegevusel on mõju
teistele tegevustele/valdkondadele, samuti on käsitletud, kuidas üks või teine
tegevus toetab erinevate valdkondade eesmärke (nt. puhkekohtade arendamine
toetab nii turismi, kohaliku kvaliteetse elukeskkonna kui rohealade ekstensiivse
kasutamise eesmärke).
Kumulatiivseid mõjusid on otstarbekas käsitleda järgmiste teemade kaupa:
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 Mõju
sotsiaalsele
elukeskkonnale
ja
heaolule:
planeeringuga
kavandatavatel erinevate valdkondade tegevustel on leevendusmeetmete
(maakasutustingimuste)
järgimisel
kumulatiivselt
positiivne mõju.
Erinevate valdkondade (elamumaade, puhke- ja virgestusmaade, äri-ja
tootmismaade, tehnilise ja sotsiaalse infrastruktuuri) arendamise juures on
pidevalt arvestatud teiste valdkondade arengu- ja ruumivajadustega,
mistõttu väljatöötatud lahendused on üksteist vastastikku toetavad ning
koosmõjus tõstavad valla elukvaliteeti;
 Mõju
tervisele:
kavandatavatel
tegevustel
väljatöötatud
maakasutuspõhimõtete ja –tingimuste läbi kumulatiivselt positiivne mõju
inimese tervisele, nt. läbi kergliiklusteede ja puhkealade reserveerimise
ning spordirajatiste renoveerimise, mis soodustavad vaba aja veetmist
vabas
õhus;
kergliiklusteede
arendamine
soodustab
keskkonnasäästlikumate
(õhureostust
vähendavate)
liikumisviiside
kasutamist; tootmisalade arendamise puhul eelistatakse sellise tootmise
arendamist, mille mõju (müra, vibratsioon, teised häiringud) ei ulatu
hoonest väljapoole;
 Mõju looduskeskkonnale: kuna Palamuse vald asub Vooremaal ning suur
osa vallast kuulub Vooremaa maastikukaitsealasse, on planeeringus suurt
tähelepanu pööratud looduskeskkonna kaitsele, hea seisundi säilitamisele
ja seisundi parandamisele. Väljatöötatud elamuehituse, tootmise (eriti
põllumajanduse) ning puhke-ja virgestusalade maakasutuspõhimõtetel on
leevendusmeetmete järgimisel kumulatiivne positiivne mõju valla järvede
seisundi parandamiseks/säilitamisele, kultuurmaastike säilitamisele ja
rohevõrgustiku toimimise tagamisele;
 Mõju kultuurilis-ajaloolisele keskkonnale: planeeringulahendus toetab
kultuurmaastike ja nendes väärtustatud elementide säilimist, seda näiteks
elamuehituse ning äri-ja tootmismaade arendamise põhimõtete (eelkõige
põllumajanduse arendamise põhimõtete) kaudu, samuti soodustavad
elamuehituse
põhimõtted
väljakujunenud
ehitustraditsiooni
ja
arhitektuurilist stiili;
 Mõju majanduslikule keskkonnale: erinevate majanduslike otstarbega
maade arendamine (tootmiseks, teeninduseks, põllumajanduseks) ning
seda toetava infrastruktuuri ning teede arendamisel on majanduslikule
keskkonnale kumulatiivselt positiivne mõju. Majanduskeskkonnale on
positiivne mõju ka elamumaade arendamisel, mis soodustab valda elamaja tööleasumist.

5.7

Leevendusmeetmed ja seire

Leevendusmeetmetena on käesolevas planeeringus käsitletud kõiki väljatöötatud
maakasutustingimusi,
mis
täiendavad
maakasutuspõhimõtteid.
Maakasutustingimused toimivad eelkõige valitud arengusuunal negatiivset
keskkonnamõju vältivate või vähendavate, teatud aspektide juures ka positiivset
mõju
suurendavatena.
Peatükkides
5.1
kuni
5.5
esitatud
lõplike
maakasutuspõhimõtete väljatöötamist puudutava peatüki järel toodud kastides
maakasutuspõhimõtetega
ka
olulisemad
neid
põhimõtteid
toetavad
maakasutustingimused, mistõttu eraldiseisvatena neid siinkohal välja ei tooda.
Planeeringu
elluviimise
juures
on
oluline
lähtuda
väljatöötatud
maakasutuspõhimõtetest ja –tingimustest, mistõttu planeeringu seire sisuks on
tagada vallas kavandatu vastavus nimetatud põhimõtetele ja tingimustele.
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6 Kokkuvõte
Käesoleva üldplaneeringu protsessi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise
aruande köite eesmärgiks on kajastada samaaegselt nii planeerimise protsessi
kulgemist kui esitada planeerimisprotsessiga tihedalt seotud keskkonnamõju
hindamise tulemused.
Palamuse valla üldplaneering ja planeeringu keskkonnamõju strateegiline
hindamine algatati 26.jaanuaril 2006. Planeeringu esimese etapina toimus
2006.a. esimeses pooles lähteandmestiku kogumine ja tugiplaani koostamine
ning KSH programmi ettevalmistamine. 2006.a. sügisel toimusid nii
teemarühmade kui juhtrühmade planeerimisseminarid, milles olemasolevale
olukorrale tuginedes selgitati välja valla üldised ning konkreetsete valdkondade
arengusuunad, mille järel konkreetsemalt valdkondade maakasutuspõhimõtted ja
–tingimused. Paralleelselt planeerimisprotsessiga viidi pidevalt läbi kavandatava
tegevuse keskkonnamõju strateegilist hindamist, mille tulemusena kujunesid
lõplikud maakasutuspõhimõtted ja –tingimused.
Planeeringu töörühmadesse kaasati laiapõhjalise huvide esindatuse tagamiseks
erinevate valdkondade esindajaid erinevatelt tasanditelt (vald, maakond, riik).
Vastavalt vajadusele kaasati protsessi käigus uusi osapoolil. Seminarides
osalemine oli aktiivne. Laiema avalikkuse kaasamiseks korraldati planeeringu
vahe-etappides avalikke arutelusid, mille eel oli huvitatud isikutel võimalik
tutvuda ka seniste etappide tulemustega.
Planeerimisprotsessis kujunesid Palamuse valla arengu seisukohast olulisemateks
teemadeks elamumaade arendamine ning puhke-ja virgestusmaade ning
kergliiklusteede arendamine, selle kõrval ka äri-ja tootmismaade arendamine,
tehnilise infrastruktuuri ja teede arendamine ning sotsiaalse infrastruktuuri
parandamine. Käesolevas köites on käsitletud kõikide mainitud valdkondade
maakasutuspõhimõtete etapiviisilist kujunemist, mille käigus on hinnatud
vastavas etapi ettepanekute keskkonnamõju. Olulise negatiivse mõju ilmnemisel
on
tehtud
ettepanekud
maakasutuspõhimõtete
muutmiseks
või
leevendusmeetmete
väljatöötamiseks.
Sellise
järk-järgulise
hindamise
tulemusena on jõutud planeeringulahenduseni, millel puuduvad olulised
negatiivsed mõjud. Kavandatavate tegevustega kaasneva negatiivse mõju
vältimiseks või vähendamiseks töötati paralleelselt maakasutuspõhimõtetega
välja ka olulisemad maakasutustingimused, mida käesolevas planeeringus
käsitletakse leevendusmeetmetena, ning mis on esitatud iga teemavaldkonna
mõjude hindamisel järel koos maakasutuspõhimõtetega.
Keskkonnamõju
hindamise
protsessi
juures
peeti
pidevalt
silmas
kõrgemalseisvate arengu- ja planeerimisdokumentide eesmärke ning mõju
hindamisel hinnati ka vastavust nendele eesmärkidele. Kuna Palamuse vald asub
Vooremaal ning suurel osal vallast asub Vooremaa maastikukaitseala, oli
keskkonnamõju
strateegilise
hindamise
oluliseks
osaks
loodusja
keskkonnakaitse eesmärkide ja seadusandlusega arvestamine.
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Lisa 1
Planeerimis- ja KSH protsessi juriidiline
menetlus (pass)
Tegevused

Vastutaja ja tähtajad

Kuupäevad ja asutused

ÜP ja KSH algatamine

Volikogu otsus

Algatamise otsus: 26.01.2006, otsus 38

Teavitamine meedias

Vallavalitsus

„Palamuse valla teataja”, 28.01.2006

Maavanemale ÜP
algatamisest teatamine
KKT-le ja ministeeriumidele
KSH algatamisest teatamine

Vallavalitsus, 14 päeva jooksul, PS § 12, lõige
5
Konsultant, 14 päeva jooksul. KMHS §35, lõige
6.

02.02.2006 nr 7-2/172

KSH programmi sisu kohta
seisukoha küsimine KKT-lt ja
ministeeriumidelt

Konsultant, KMHS §36, lõige3.

Sotsiaalministeerium- 01.06.2006 nr 133/06, vastus
22.06.2006 nr 13.3-6/2668
Kultuuriministeerium – kirjalikult ei vastanud
Keskkonnaministeerium - 1.06.2006 nr 136/06,
vastus 07.07.2006 nr 13-3-1/7101
Jõgevamaa Keskkonnateenistus - 02.06.2006 nr
138/06, vastus 12.06.2006 nr 33-12-1/1778-2

Üldplaneeringu
lähteseisukohtade avalikust
arutelust ja KSH programmi
avalikust väljapanekust ja
avalikust arutelust teatamine

Vallavalitsus, KMHS §37, lõige1.
Konsultant

KSH programmi avalik
väljapanek

Konsultant, Vallavalitsus, 14 päeva, KMHS
§37, lõige 3

KSH programmi ja
planeeringu lähteseisukohtade
avalik arutelu
Parandused, kirjalikele
küsimustele vastamine

Vallavalitsus, konsultant KMHS §37,lõige 3

08.08.2006 nr 194/06
Sotsiaalministeerium
Muinsuskaitseamet
Jõgevamaa Keskkonnateenistus
Jõgeva Maavalitsus
Eesti Keskkonnaühenduste Koda – e-mail
Ametlikud Teadaanded
Ajaleht „Vooremaa” 10.08.06
11-25.06.2006.
Hendriksoni kontorid ja koduleht, vallavalitsus ja
koduleht
25.08.2006. Palamuse rahvamaja

Vallavalitsus, konsultant, KMHS §37,lõige 5

Kirjalikke küsimusi ei laekunud

KSH programmi esitamine
KKT-le heakskiitmiseks
KSH programmi
heakskiitmine
ÜP eskiisi avalikust arutelust
ning KSH aruande avalikust
väljapanekust ja avalikust
arutelust teatamine

Konsultant

28.08.2006 kiri nr. 221/06

Jõgevamaa Keskkonnateenistus

06.09.2006 kiri nr 33-12-1/2502-2

Konsultant, Vallavalitsus, KOKS §37, lõige 5;
KMHS §41

KSH aruande avalik
väljapanek

Vallavalitsus, 21 päeva, KMHS §41; KOKS §
37, lõige 5.

7.08.2007 kiri nr 44/07
Jõgeva Maavalitsus
Jõgevamaa Keskkonnateenistus
Riiklik Looduskaitsekeskus
Muinsuskaitseamet
Jõgevamaa Tervisekaitsetalitus
Eesti Keskkonnaühenduste Koda
Ametlikud Teadaanded
Ajaleht „Vooremaa” 8.02.2007
Hendrikson&Ko kontor ja koduleht, vallavalitsus ja
koduleht

KSH aruande ja ÜP eskiisi
avalik arutelu

Vallavalitsus, konsultant. PS §16, lõige 2;
soovitavalt üks nädal peale avalikku

07.03.2007
Palamuse rahvamaja

Töö nr. 742/06

02.02.2006 nr.22-25/06
Sotsiaalministeerium – vastus 14.02.2006 nr 72/172
Kultuuriministeerium - ei vastanud
Keskkonnaministeerium - ei vastanud
Jõgevamaa Keskkonnateenistus - ei vastanud
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Tegevused

Vastutaja ja tähtajad

Kuupäevad ja asutused

väljapanekut
Planeerimisettepaneku
saatmine kooskõlastamiseks ja
KSH aruande heakskiitmiseks
Jõgevamaa KKT’le
KSH aruande heakskiitmine,
planeeringu heakskiitmine
ÜP esitamine maavanemale
lisakooskõlastuste
määramiseks
ÜP esitamine
kooskõlastusteks

Vallavalitsus/konsultant KMHS §42, lõige 1

08.03.2007 kiri nr 7-2/359

KKT, 30 päeva jooksul dokumentide saamisest;
KMHS§42, lõige 1;
Planeerimisseadus §17 lõige 5
Maavanem, Planeerimisseadus §17 lõige 3

30.03.2007 kiri nr 33-12-2/15319-6
04.04.2007 kiri nr 33-12-1/15319-7

Vallavalitsus, PS §17, lõige 2 ja 3

08.03.2007 kiri nr 7-2/358

ÜP planeerimisettepaneku
kooskõlastused

naabervallad, maavanema määratud
kooskõlastajad 30 päeva jooksul dokumentide
väljasaatmisest; PS §17, lõige 5

Jõgeva vald, Torma vald, Saare vald, Tabivere vald,
Puurmanni vald;
Päästeamet, Maanteeamet, Muinsuskaitseamet
Jõgeva vald, Torma vald, Saare vald, Tabivere vald,
Puurmanni vald;
Päästeamet, Maanteeamet, Muinsuskaitseamet

Otsus ÜP vastuvõtmise ning
ÜP avaliku väljapaneku ning
avaliku arutelu kohta
Teatamine ÜP avalikust
väljapanekust ja avalikust
arutelust
ÜP avalik väljapanek

Volikogu, KOKS §22, lõige 1

16.08.2007 otsus nr 149

Vallavalitsus; vähemalt üks nädal enne
väljapanekut, PS §18, lõige 6

Teatamine avalikust väljapanekust 18.08.2007
ajalehes „Vooremaa”

Vallavalitsus, 4 nädalat, PS §19.

27.08-24.09.2007 Palamuse, Kaarepere ja Luua
raamatukogus, Palamuse vallavalitsuses.

Vastused ettepanekutele ja
märkustele ÜP kohta

Vallavalitsus, konsultant. 2 nädala jooksul
väljapaneku lõppemisest, PS §20, lõige 2.

3.10.2007

ÜP avalik arutelu

Vallavalitsus, konsultant. 1 kuu jooksul peale
avaliku väljapaneku lõppemist, PS §21, lõige 1.

11.10.2007 Palamuse Rahvamaja

Info ajalehes arutelu tulemuste
kohta

Vallavalitsus. 2 nädala jooksul avalikust
arutelust, PS §21, lõige 3.

ÜP esitamine maavanemale
järelevalveks
ÜP kehtestamine

Vallavalitsus

ÜP kehtestamisest teatamine

Vallavalitsus, 1 kuu jooksul kehtestamise
otsusest. PS §25, lõige 4

ÜP kehtestamise otsuse
ärakirja ja ÜP saatmine
maavanemale ning asjakohase
info edastamine maakatastri
pidajale

Vallavalitsus, 1 kuu jooksul kehtestamise
otsusest. PS §25, lõige 4

Volikogu, KOKS §22, lõige 1
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Teavitamine ajalehes
„Palamuse valla teataja”, 28. jaanuar 2006
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Ajaleheteade
„Vooremaa”, 10.august 2006
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KSH heakskiidetud programm

Palamuse valla üldplaneeringu
keskkonnamõju strateegilise hindamise
programm

Hendrikson & Ko
Raekoja plats 8, 51004 Tartu
Tel: 7409800, Faks: 7409 801

Tartu 2006
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1. Keskkonnamõju strateegilise hindamise ulatus
Strateegiline planeerimisdokument (üldplaneering) koostatakse Palamuse valla
haldusterritooriumile.
Üldplaneeringu
koostamine
ja
üldplaneeringu
keskkonnamõju strateegiline hindamine (KSH) algatati vallavolikogu 26.01.2006
otsusega nr 38 „Palamuse valla üldplaneeringu ja planeeringu keskkonnamõju
strateegilise hindamise algatamine”.

2. Strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega
eeldatavalt kaasnev keskkonnamõju
Lähtudes Planeerimisseaduse § 8 lg 3 sätestatud üldplaneeringu eesmärkidest ja
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduse § 2 lg 2 toodud
keskkonnamõju strateegilise hindamise eesmärkidest ning Palamuse valla
lähteandmestiku analüüsis selgunud arenguvajadustest, on Palamuse valla
üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilisel hindamisel oluline käsitleda järgmisi
keskkonnaelemente:
1. Looduskeskkond
geoloogiline ehitus;
põhjavesi ja selle kaitstus;
maastik;
veestik;
taimkate;
loomastik (sh linnustik);
kaitstavad loodusobjektid (sh Natura 2000 alad, Vooremaa
maastikukaitseala).
2. Tehiskeskkond
Infrastruktuur (sh infrastruktuurivõrkude, teede ja raudtee
rekonstrueerimine/ehitamine);
maakasutus
(eriti
põllumajanduslik
maakasutus,
uute
tiheasustusalade võimalikkus);
hoonestus ja muinsuskaitsealused objektid (sh väljakujunenud
asustusstruktuur ja väärtuslikud külamiljööd);
veereostus (põllumajanduslikust tootmisest);
jäätmemajandus;
maardlad (paigutus, reservi jätmine).
3. Sotsiaal-majanduslik keskkond
mõju erinevatele rahvastikugruppidele;
mõju ettevõtlusele ja hõivele;
mõju inimeste tervisele ja heaolule;
mõju
valla
ruumilisele
seostatusele
ja
erinevate
osade
ühendatusele:
transport;
avalike ja erateenuste teenuste pakkumine.
Kuna Palamuse valla territoorium, millele käesolevalt üldplaneeringut
koostatakse, on valdavalt põllu- ja metsamaa ehk maatulundusmaa, siis on
planeerimisprotsessi käigus eeldatavad olulisemad hinnatavad küsimused
maatulundusmaale erineva funktsiooniga (valdavalt elamuehituse funktsiooniga)
maade reserveerimine, mille käigus hinnatakse nende sobivust ja mõju
keskkonnale ning töötatakse välja maakasutustingimused vastavalt looduslikele
tingimustele ning ajaloolis-kultuurilisele maastikule.
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Hindamise käigus analüüsitakse reserveeritavaid maid rohevõrgustiku, väärtuslike
maastike jt olulisemate kriteeriumite lõikes.
Teiseks
olulisemaks
teemaks
on
maade
avalikuks
kasutamiseks
planeerimine/reserveerimine. Keskkonnamõju strateegilise hindamise käigus
hinnatakse maade avalikuks kasutamiseks reserveerimise vajalikkust ja
otstarbekust, alade koormustaluvust ning avalike juurdepääsude tagamise
vajalikkust loodusväärtuslikele ja rekreatsioonialadele.
Reserveeritavate alade omavaheliseks ja teiste maakasutusfunktsioonide
võrdluseks kasutatakse vastavalt positiivse-negatiivse kaardi metoodikat
(sobivate, välistavate ja tingimuslike kriteeriumide omavaheline analüüs) ning
vajadusel võrdleva analüüsi maatriksmeetodit.
Keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandes hinnatakse ja võrreldakse
kavandatavate
tegevuste
alternatiive,
juhul
kui
need
tekivad
ning
leevendus/heastamismeetmeid.
Riigipiiriülest keskkonnamõju Palamuse valla üldplaneeringu koostamise ja ellu
viimisega ei kaasne.

3. Isikud ja asutused, keda strateegilise
planeerimisdokumendi alusel kavandatav tegevus
võib eeldatavalt mõjutada või kellel võib olla
põhjendatud huvi selle strateegilise
planeerimisdokumendi vastu
Isikud ja asutused, keda strateegilise planeerimisdokumendi alusel kavandatav
tegevus võib eeldatavalt mõjutada või kellel võib olla põhjendatud huvi selle
strateegilise planeerimisdokumendi vastu on esialgsetel andmetel (KSH
programmi koostamise ajal) esitatud alljärgnevas tabelis.
Isik või asutus
Palamuse vallavalitsus

Mõju ja/või huvi
Kohaliku arengu edendaja
ja tasakaalustatud avalike
huvide kaitsja.
Otsustaja (kehtestamine)
üldplaneeringu küsimuses.
KSH algataja.
Arengu edendaja ja
tasakaalustatud avalike
huvide kaitsja.

Eesti Vabariik
(Keskkonnaministeerium,
Sotsiaalministeerium,
Kultuuriministeerium)
Valitsusvälised
Keskkonnaalaste
või
organisatsioonid
ja muude
organisatsiooni
kodanikeühendused
suunitlusest
tulenevate
väärtuste
arvestamise
tagamine
Maaomanikud/
On huvitatud
Piirkonna elanikud/
maksimaalselt kõrge
Ettevõtjad
kvaliteediga
elukeskkonnast.
Laiem avalikkus
Muud võimalikud mõjud ja
Palamuse Vallavalitsus
2007

Teavitatakse kirjaga*
Kirjaga ei teavitata, kuna
on otsustajana
protsessiga kursis

Ministeeriume
teavitatakse kirjaga
e-kiri
Eesti
Keskkonnaühenduste
Kojale eko@eoy.ee

Kirjaga ei teavitata
(teavitatakse ajalehes ja
Ametlikes Teadaannetes).
Kirjaga ei teavitata
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Mõju ja/või huvi
huvid.

Jõgevamaa
Keskkonnateenistus

Teavitatakse kirjaga*
(teavitatakse ajalehes ja
Ametlikes Teadaannetes).
Teavitatakse kirjaga

KSH järelvalvaja huvi ja
funktsioon on tagada KSH
protsessi seadusejärgsus
ja üldiste keskkonnaalaste huvide
tasakaalustatud
arvestamine.
Jõgevamaa
Sotsiaalministeeriumi soovitusel küsida arvamust
Tervisekaitsetalitus
KSH aruande kohta
Natura alade elupaikade
Kaasata Keskkonnaministeeriumi soovitusel vastavalt
ja liikide eksperdid
vajadusele
* Vastavalt KMHKJS §37 lg1.

KSH käigus asjaolude selgumisel võib mõjutatavate ja/või huvitatud isikute ja
asutuste nimekiri täieneda.

4. Keskkonnamõju strateegilise hindamise ja selle
tulemuste avalikustamise ajakava
Keskkonnamõju strateegilise hindamise ja selle tulemuste avalikustamise
ajakava, mis tuleneb strateegilise planeerimisdokumendi koostamise ajakavast on
esitatud alljärgnevas tabelis.
Keskkonnamõju
strateegilise
hindamise etapp
KSH algatamine
KSH
programmi
koostamine.

Üldplaneeringu
koostamise etapp

Aeg

ÜP algatamine
26. jaanuar 2006
ÜP
lähteandmestiku Veebruar - märts 2006
analüüs
ÜP
lähteseisukohti Veebruar - märts 2006
väljaselgitavad kirjad
Seisukoha küsimine KSH
Juuni 2006
programmi sisu osas
Jõgevamaa
Keskkonnateenistuselt ja
ministeeriumidelt
lähteseisukohtade
avalik August 2006
KSH programmi avalik ÜP
arutelu
arutelu ja selle eelnev
avalik
väljapanek
(vähemalt 14 päeva).
KSH
programmi
September 2006
heakskiitmine
Jõgevamaa
Keskkonnateenistuse
poolt
KSH
aruande ÜP
ruumilise
arengu November 2006
koostamine
põhimõtete
ja
eskiisi
väljatöötamine
KSH
aruande
avalik ÜP eskiisi avalik arutelu
Detsember 2006
arutelu ja sellele eelnev
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Keskkonnamõju
strateegilise
hindamise etapp
avalik
väljapanek
(vähemalt 21 päeva)
KSH
aruande
heakskiitmine
Jõgevamaa
keskkonnateenistuse
poolt

Üldplaneeringu
koostamise etapp

Aeg

ÜP
kooskõlastamine Jaanuar 2007
Jõgevamaa
keskkonnateenistuse poolt

Strateegilise keskkonnamõju hindamise läbiviimine ja avalikustamine toimub
vastavalt Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seaduses ja
muudes avalikku menetlust puudutavates seadustes (Haldusmenetluse seadus)
sätestatud nõuetele.
Täpset KSH ja ÜP protsessi ajalist kulgemist on KSH programmi koostamise ajal
võimatu fikseerida, seetõttu võib esitatud ajagraafikus ette tulla muutusi.
Keskkonnamõju
hindamisest
teatamine
toimub
vastavalt
sellealasele
seadusandlusele.

5. Programmi koostanud eksperdi ja strateegilise
planeerimisdokumendi koostaja andmed
Strateegilise planeerimisdokumendi koostajaks on:
Hendrikson&Ko OÜ üldplaneeringute osakond
Raekoja plats 8, Tartu
Töörühm
Üldplaneeringute osakonna juhataja
Projektijuht

Pille Metspalu
Peep Leppik

KSH programmi koostanud ja KSH teostavaks eksperdiks on:
Hendrikson&Ko OÜ keskkonnakorralduse osakond
Raekoja plats 8, Tartu
Töörühm
Projektijuht,
keskkonnakorralduse
osakonna
koordinaator,
juhtekspert
Kuido Kartau

KSH

KSH juhtekspert Kuido Kartau omab sellekohast õigust (vastavalt Keskkonnamõju
hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus §34 lg 3) sest:
o On omandanud kõrghariduse geograafias (sh ruumiline planeerimine ja
keskkonnakorraldus) Tartu Ülikoolis ning läbinud diplomijärgse 1 aastase
Kalmari Ülikooli poolt korraldatud kursuse Environmental Managment and
Policy.
o Omab strateegilise keskkonnamõju hindamise kogemust alates 1999.
aastast.
o Tartu Ülikooli ja Kalmari Ülikooli õppekavad sisaldasid strateegilise
planeerimise alaseid koolituskursusi oluliselt üle 40 tunni mahu. Eksamid
sooritatud positiivsete tulemustega.
o Ekspert tunneb keskkonnamõju strateegilise hindamise põhimõtteid,
protseduuri ja hindamisega seotud õigusakte.
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6. Projektiga seotud pädevate asutuste seisukohad
Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi koostamisel peab programmi
sisu osas seisukohta küsima olenevalt strateegilise planeerimisdokumendi
iseloomust
vähemalt
Sotsiaalministeeriumilt,
Kultuuriministeeriumilt,
Keskkonnaministeeriumilt, keskkonnateenistuselt või kohaliku omavalitsuse
organilt.
Käesoleva projekti raames küsitakse seisukohad
Sotsiaalministeeriumilt,
Kultuuriministeeriumilt
Keskkonnateenistuselt.

Keskkonnaministeeriumilt,
ning
Jõgevamaa

Keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi kohta avaldasid arvamust
Sotsiaalministeerium, Keskkonnaministeerium ja Jõgeva Keskkonnateenistus.
Jõgeva Keskkonnateenistus tegi ettepaneku keskkonnamõju strateegilise
hindamise käigus vaadelda ka jäätmemajandusega seonduvat, olemasolevate
maardlate paigutumist ning uute võimalik alade jätmist reservi, põhjavee
kaitstust ja uute tiheasustusalade võimalikkust.
Sotsiaalministeerium tõi välja, et seisukohavõtmiseks saadetud keskkonnamõju
strateegilise hindamise programm ei too üheselt välja, milliseid kavandatava
tegevusega kaasnevaid eeldatavaid keskkonnamõjusid (sh mõjusid inimese
tervisele ja heaolule) antud programm hindab ning milliseid hindamismetoodikaid
on kavandatud kasutada. Samuti, et programm ei too välja, kas keskkonnamõju
strateegiline hindamine tegeleb ka kavandatud tegevustele alternatiivide
leidmisega,
nende
mõjude
hindamisega
ning
heastavate
meetmete
kavandamisega.
Keskkonnamõju
strateegilise
hindamise
aruande
kohta
soovitab
Sotsiaalministeerium arvamust küsida ka kohalikult Tervisekaitsetalituselt.
Keskkonnaministeerium toob välja, et keskkonnamõju strateegilisel hindamisel
tuleb vajadusel kaasata Natura alade elupaikade ja liikide eksperte.
Keskkonnaministeerium toob samuti välja, et kuna Palamuse valla puhul pole
tegemist võimaliku piiriülese keskkonnamõju strateegilise hindamisega ning
üldplaneeringu koostamisel lahendust vajavad teemad ning KSH käsitletav mõju
on kohaliku iseloomuga on piisav, kui programmile annab oma arvamuse
järelvalvaja
ülesandeid
täitev
Jõgevamaa
Keskkonnateenistus,
mitte
Keskkonnaministeerium.
Tuginedes
KeHJS
§36
lõige
3-le
toob
Keskkonnaministeerium välja, et programmi osas seisukohtade küsimisel tuleb
lähtuda dokumendi iseloomust ning seaduses loetletud ministeeriumitelt
arvamuse küsimine ei ole vajalik juhul, kui dokumendi elluviimisega kaasnev
oluline mõju ei ületa regiooni piiri ja arvamuse võiks anda antud kohas/regioonis
asuv
asutus
(nt.
keskkonnateenistus,
maavalitsus,
tervisekaitsetalitus,
Muinsuskaitseamet jne).
Kultuuriministeeriumist
edastati
programm
seisukoha
võtmiseks
Muinsuskaitseametile. Jõgevamaa Muinsuskaitseinspektsioon kirjalikku vastust ei
saatnud,
kuid
palub
arvestada
muinsuskaitseobjektide
ja
nende
piiranguvöönditega üldplaneeringu koostamisel.
Seisukohad on lisatud programmi lisadesse ja ettepanekute alusel on täiendatud
KSH programmi.
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7. Programmi avalikust arutelust teavitamine ja
tulemused
KSH programmi avaliku väljapaneku ja arutelu teated saadeti Jõgeva
Keskkonnateenistusele,
Jõgeva
Maavalitsusele,
Sotsiaalministeeriumile,
Muinsuskaitseinspektsioonile ja Keskkonnaühenduste Kojale (EKO), teade avaldati
ajalehes „Vooremaa” (vt Lisa 4) ning Ametlikes Teadaannetes. Programmi avaliku
väljapaneku jooksul 11-25.august 2006 ühtegi ettepanekut programmi osas ei
laekunud. KSH programmi avalik arutelu toimus 25.augustil 2006 koos
üldplaneeringu lähteseisukohti tutvustava avaliku aruteluga. KSH programmi
parandusettepanekuid avalikul arutelul ei tehtud. KSH programmi avaliku arutelu
protokoll ja osalejate nimekiri on toodud käesoleva programmi lisades.
Projektijuht:
Peep Leppik
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LISAD
1.
2.
3.
4.

Projektiga seotud pädevate asutuste seisukohad
Avaliku arutelu protokoll
Avalikul arutelul osalejate nimekiri
Avaliku väljapaneku ja avaliku arutelu leheteade
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LISA 2. Avaliku arutelu protokoll
Palamuse
valla
üldplaneeringu
lähteseisukohti
tutvustav
ja
üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise programmi
avaliku arutelu protokoll
Palamuse Rahvamajas
2006

25.august

Algus: 17:05, lõpp: 17:54.
Juhataja: Peep Leppik, Hendrikson&Ko
Protokollija: Ann Ideon, Hendrikson&Ko
Osalejad:
Urmas Astel, vallavanem
Priit Kalme, GIS-spetsialist
Enn Kivi, Palamuse VV
Pille Soots, Palamuse VV registripidaja
Marju Liivak, sotsiaaltöö vanemspetsialist
Marko Angerjärv, Riiklik Looduskaitsekeskus
Marju Markina, Jõgeva Keskkonnateenistus
Külli Unt, Palamuse VV
Aivar Arik, Jõgeva Maavalitsus, planeerimisnõunik
Peep Leppik, Hendrikson&Ko üldplaneeringu projektijuht
Ann Ideon, Hendrikson&Ko üldplaneeringu projektijuhi assistent
Päevakord:
I Üldplaneeringu lähteseisukohtade ja protsessi tutvustamine
II Keskkonnamõju strateegilise hindamise ja KSH programmi tutvustamine
III Küsimused
Kuulati Hendrikson&Ko konsultandi Peep Leppiku ettekannet üldplaneeringu
eesmärkidest ja olemusest, põhimõtetest, üldplaneeringu protsessist üldiselt ja
lähteseisukohtadest. Teise teemana tutvustas konsultant keskkonnamõju
strateegilise hindamise olemust ja eesmärke, protsessi, KSH programmi ja KSH
aruande sisu. Samuti tutvustas konsultant edaspidist tegevust üldplaneeringu ja
KSH paralleelsel läbiviimisel.
Küsimused ja ettepanekud:
Küsimus:
Marko Angerjärv:
Olen Riiklikust Looduskaitsekeskusest. Küsimus, kas Vooremaa maastikukaitseala
järvede äärsetel aladel määratakse ära elamuehituseks kruntide piirid/suurused?
Kas minnakse nii spetsiifiliseks?
Vastus:
Peep Leppik:
Minnakse küll nii spetsiifiliseks. Antud teema tõuseb üldplaneeringu protsessi
jooksul kindlasti ülesse ja kaitsealal määratakse täpsemad elamuehituse
tingimused. Valla poolt on seda aspekti vaja kindlasti silmas pidada.
Küsimus:
Marko Angerjärv:
Kas teie ettevõte tegeleb ka Tartu valla üldplaneeringu. Kui kaugele on sellega
jõutud?
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Vastus:
Peep Leppik:
Eskiisi faasis, varsti eskiisi arutelu.
Ettepanek:
Urmas Astel: teha jutt valla lehte, kuna rahvas on üldplaneeringu koostamise
alguse mõneti maha maganud, ärgitada neid kaasa tulema. Võimalus, et kirjutada
ise artikkel või suunata ajakirjanik teie juurde.
Peep Leppik: artikkel on hea mõte, et ärgitada kaasa tulema. Samuti info
levitamine suulisel teel.
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KSH programmi heakskiitmine KKT poolt
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KSH aruande avalikust väljapanekust ja arutelust ning ÜP eskiisi
avalikust arutelust teatamine

Töö nr. 742/06

Palamuse Vallavalitsus
2007

Palamuse valla üldplaneeringu protsess ja KSH aruanne.

93

E-kiri Eesti Keskkonnaühenduste Kojale

Teade Ametlikes Teadaannetes

Palamuse Vallavalitsus
2007

Töö nr. 742/06

94

Palamuse valla üldplaneeringu protsess ja KSH aruanne.

Ajaleheteade
„Vooremaa”, 8.02.2007
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KSH aruande ja ÜP eskiisi avalik arutelu
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KSH aruande ja ÜP eskiisi avalik arutelu protokoll
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KKT-le KSH aruande esitamine heakskiitmiseks ja planeeringu
esitamine kooskõlastuse saamiseks
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KKT heakskiit planeeringule ja KSH aruandele
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Vallavalitsuse vastus keskkonnateenistusele
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Keskkonnateenistuse vastus
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Vallavalitsuse vastus keskkonnateenistusele
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Planeeringu esitamine maavanemale lisakooskõlastuste
määramiseks
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Maavanema määratud lisakooskõlastused
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ÜP esitamine kooskõlastusteks
kooskõlastused

ja

ÜP

planeerimisettepaneku

Kooskõlastamine Maanteeametiga
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Kooskõlastamine Muinsuskaitseametiga

Muinsuskaitseametilt vastust ei laekunud
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Kooskõlastamine Jõgeva vallaga
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Kooskõlastamine Puurmani vallaga
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Kooskõlastamine Saare vallaga
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Kooskõlastamine Torma vallaga
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Kooskõlastamine Tabivere vallaga

Tabivere valla vastust ei laekunud.
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Otsus ÜP vastuvõtmise ning ÜP avaliku väljapaneku ning avaliku
arutelu kohta
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Teatamine ÜP avalikust väljapanekust
Ajalehes „Vooremaa”, 18.august 2007
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Väljapaneku jooksul ÜP kohta laekunud ettepanekud ja vastused
ettepanekutele ja märkustele
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ÜP avaliku väljapaneku järgse avaliku arutelu leheteade
Ajaleht „Vooremaa”, 2.oktoober 2007
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ÜP avaliku arutelu
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ÜP avaliku arutelu protokoll
Palamuse valla üldplaneeringu avaliku väljapaneku järgse
avaliku arutelu protokoll
Palamuse Rahvamajas

11.oktoober 2007

Algus: 16:01
Lõpp: 16:40
Osalejad:
Vt osalejate leht
Päevakord:
I Ülevaade üldplaneeringu avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekutest ja
vastuväidetest
II Küsimused ja ettepanekud
Kuulati Hendrikson&Ko konsultandi Peep Leppiku ettekannet üldplaneeringu
avaliku väljapaneku käigus laekunud ettepanekute kohta. Avaliku väljapaneku
käigus laekus 2 ettepanekut ja vastuväidet. Ühe ettepanekuga nõustus
vallavalitsus täielikult, teise ettepaneku suhtes pakkus vallavalitsus välja
kompromissvariandi. Mõlema ettepaneku tegijad on vallavalitsuse ettepanekutega
nõustunud. Ühtegi vaiet üles jäänud ei ole. Järgmised sammud oleks
planeerimisettepaneku lõplik vormistamine.
Küsimused ja ettepanekud:
Peep Leppik: kas kohaletulnutel on ettepanekuid või küsimusi planeeringu kohta?
Raimond Poll: küsimus, et Piibe maanteelt säiliks vaade Aruküla voorele, ja teine
ettepanek, et võtta kogu Aruküla voor kasutusele spordialana.
Peep Leppik, Ann Ideon, Priit Kalme: Kaareperes tuleb tagada elamuehituses
terviklahendus, milles tuleb tagada ka vaatekoridor. Kõikide muude kriteeriumide
osas on antud ala Kaareperes väga sobilik elamuehituseks, mistõttu
kompromissvariandina on välja pakutud terviklahendus ja vaatekoridor.
Teine ettepanek – otsustati reserveerida munitsipaalmaa piires spordiala praegu.
Raimond Poll: suusaradade säilimise poolest on põhjapoolne külg unikaalne,
radade
säilimise
osast.
Seal
on
kindlasti
vaja
kokkuleppeid
maaomanikega.Elamuehituse osas – võiks olla Visusti teeni välja, trassid on
vanad ja puhastusseadmed, kuna infrastruktuurid olemas, siis oleks võinud olla.
Peep Leppik: arendusprintsiip on Kaareperes ikkagi vaatekoridoride säilitamine.
Raimond Poll: reaalse ehitustegevusega kaasneb ka haljastus ja varem või hiljem
kasvavad puud suureks ja varjavad vaated ära.
Toomas Tuula: samas Aruküla voorele avaneb vaade juba kaugelt enne,
reserveeritav elamumaa algab hiljem, mistõttu vaade on olemas. Samuti ei ole
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need ettepanekud ühe inimese tehtud, vaid töögruppide, ning gruppides läbi
arutatud.
Peep Leppik: arendamise eskiisi kaudu
vaatekoridorid, kus kõrghaljastust ei lubata.

on

sisuliselt

võimalik

säilitada

Teine ettepanek on tehtud munitsipaalmaa piires. Maaomanikuga on nii või naa
vaja läbi rääkida põhjapoolse osa suhtes, et kasutada teatud alasid: näiteks just
suusaradasid ja jooksuradasid. Nii maad reserveerides kui ilma on vaja
maaomanikuga läbi rääkida ala kasutamise osas. Reserveeritud ala on heaks
aluseks läbirääkimiste alustamiseks.
Raimond Poll: kui üldplaneering ei takista edasist kasutus spordi otstarbel Aruküla
mäel, siis ei ole selles aspektis enam vastuväiteid.
Vaatekoridori säilimise ettepaneku osas ei ole tagatud vaate säilimine.
Peep Leppik: kui vaade on nii väärtuslik, tuleks KOV’il see kohaliku kaitse alla
võtta, arvestades ekspertarvamusega vaate osas. Kui see vaade on nii unikaalne,
peaks sellega nõustuma kõik maaomanikud ja seejärel, kui on kohaliku kaitse alla
võetud, saaks KOV ettekirjutusi teha nt kõrghaljastuse rajamise osas.
Praegu pole selge kui suure kompensatsioonikohustuse võib kohaliku kaitse alla
võtmine KOV’ile endaga kaasa tuua. Võib juhtuda, et KKT, RLK jt ei näe põhjust.
Raimond Poll: vaade on ju väärtuslik. Samas ei võeta ka kohaliku kaitse alla ilma
probleemideta.
Peep Leppik: samuti on arenduspõhimõtteks see, et arendatakse Kaarepere
keskusest väljapoole. Võib juhtuda, et kogu ala ei realiseerugi.
Raimond Poll: arvestades reaalse ehitustegevusega kiputakse ikka ehitama
suuremaks ja kõrgemaks ja vaade kaotatakse ikka ära. Omavalitsus peaks seda
kontrollima, aga seda ei suudeta kogu aeg teha. Hetkel ei soovi selle küsimusega
enam aega viita.
Rohkem ettepanekuid ei ole.
Peep Leppik lõpetab arutelu.
Ann Ideon
Protokollija
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Info ajalehes arutelu tulemuste kohta
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ÜP kehtestamine
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ÜP kehtestamisest teatamine ja ÜP kehtestamise otsuse ärakirja ja
ÜP saatmine maavanemale ning asjakohase info edastamine
maakatastri pidajale
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Lisa 2 Lähtetingimusi paluvate kirjade vastused
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Lähteseisukohti paluva kirja täpsustamine
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E-kiri Jõgeva maaparandusbüroolt
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LISA 3 Planeeringu käigus läbiviidud seminaridel ja
koosolekutel osalejate nimekirjad
I planeeringuseminar
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II planeeringuseminar
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III planeeringuseminar
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Juhtrühma koosolek 17.01.2007
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LISA 4 SWOT-analüüs
I SEMINAR
SWOT
1) LOODUS-, VAATAMIS-, MILJÖÖ- JA MUINSUSVÄÄRTUSTE TEEMARÜHM
TUGEVUS
1. Vooremaastik koos miljööväärtuslike
piirkondadega
2. Hästi säilinud endine
kihelkonnakeskus
3. Säilinud on põllumajanduslik
tootmine
4. Suhteliselt puhas looduskeskkond
5. Puuduvad suurtööstusettevõtted

NÕRKUS
1. Vaatamisväärsused ei ole piisavalt
korrastatud
2. Põllumajanduslik
keskkonnahäiring
3. Endised põllumajanduslikud
tootmiskompleksid risustavad
maastikku

VÕIMALUS
1. Järvede baasil puhkemajanduslike
teenuste arendamine
2. Alternatiivpõllumajandusliku
tootmise laiendamine
3. Säilitada ja taastada olemasolevaid
talukohti
4. Olemasolevate asulate laiendamine

OHT
1. Valimatu ehitustegevus
mittesobivatesse kohtadesse ja
mittesobiva arhitektuuriga
2. Nõukogudeaegsed
põllumajanduslikud
tootmiskompleksid saastavad
maastikku
3. Järvede veepeegel kasvab kinni
4. Võivad tulla suurtööstusettevõtted
5. Põllumaade metsastamine
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2) SOTSIAALSFÄÄR JA HARIDUS; KULTUUR, SPORT JA VABA AJA
VEETMINE
TUGEVUS
1. Ajalooliselt huvitav, oluline piirkond
2. Looduskaunis keskkond
3. Strateegiliselt hea koht TallinnJõgeva-Tartu mnt
4. Võimalus saada kodu lähedal
üldharidust (lasteaiast
gümnaasiumini)
5. Rahvamajade olemasolu kolmes
suuremas kohas

NÕRKUS
1. Vallasisese ühistranspordi
ebapiisav korraldus
2. Avatud laste- ja noorte
huvikeskuste puudumine
3. Puuduvad nn uuetüübilised
ettevõtlused
4. Pidevalt tegutsevate
toitlustuskohtade puudumine
5. Vee- ja kanalisatsiooni puudumine

VÕIMALUS
1. Ühistranspordi hea korraldus
(Kaareperes)
2. Ehituskulu vähendamine ja
soodustamine individuaalelamute
näol
3. Valla ujumis- ja puhkekohtade
väljaehitamine
4. Erinevates projektides osalemine

OHT
1. Transpordi halb korraldus
2. Inimeste arvu vähenemine
3. Koolide sulgemine
4. Tartu linna lähedus Palamuse
vallale
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3) MAJANDUS JA ETTEVÕTLUS; TEHNILINE INFRASTRUKTUUR
TUGEVUS
1. Asukoht,
2. Teedevõrk
3. Haridus
4. Viljakas põllumaa
5. Loodus

NÕRKUS
1. Soojatrassid
2. Omandi- ja maareform tehtud
puudulikult, munitsipaalmaa
puudumine
3. Vee- ja kanalisatsioonitrassid
4. Teede halb korrasolek
5. Ühistransport

VÕIMALUS
1. Rohkem euroraha
2. Luua elamufond
3. Järveotsa kinnistu
4. Luua metsakool
5. Riigimaa olemasolu

OHT
1. Tööjõu puudus
2. Ajude äravool
3. Päästeameti komandopunkti
sulgemine
4. Turvalisuse vähenemine
5. Kütusevagunite seismised
Kaareperes
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LISA 5 Palamuse küsimustik
Küsimustiku täitis 25 teema- ja juhtgruppi liiget.
1. Kas Palamuse valla senine areng on olnud Teie meelest positiivne?
Küsimustikule vastanud leidsid, et Palamuse areng on olnud positiivne või
pigem positiivne (vastavalt 10 ja 15 vastanut).
Olulisemate positiivsemate joontena toodi välja:
 Hea haridus: koolide ja lasteaia olemasolu, toimimine ja hea haridus
 Noorte toetamine valda jäämiseks ja juurde tulemiseks
 Kultuuritegevus on järjepidev
 Vald on hästi korrastatud ja meeldiva elukeskkonnaga
Samuti toodi positiivsena välja:
 Infrastruktuuride paranemine (küte, veekvaliteet Kaareperes peale
renoveerimist, valgustatud teed Kaareperes)
 Valda arendatakse tervikuna
 Sportimisvõimalused paranevad
Negatiivsena või arendamist vajavana toodi välja:
 Majanduslik aktiivsus (osa elanikke elab ikka väga kehvasti, kuna on
väheaktiivsed; haarata ettevõtluse arenguga kaasa kõrvalejäänud ja
tööd teha soovivad inimesed)
 Rahalised võimalused (valla suur laenukoormus seoses gaasiga)
 Valla äärealade arendamine tulevikus vajalik (tingimusel, et elanikud
ise ka sellest huvituvad)
 Infrastruktuuride
ja
rajatiste
rajamine/renoveerimine
(Kudina
spordiplatsi rajamine, tänavavalgustuse korrastamine, ehitustegevus ja
koolide-lasteaedade pidev renoveerimine)
 Puuduvad hoolekandeasutused (vanadekodu, laste- noortekeskused)
2. Kas olete rahul elukeskkonnaga Palamuse vallas?
Elukeskkonnaga on ollakse pigem rahul kui väga rahul (vastavalt 23 ja 2
vastanut). Esmajärjekorras ei olda rahul järgmisega (mainimise arvu järgi):
 Palamuse aleviku lähedal asuvad farmid: läga hais, teede ja
veekogude/looduse saastamine
o Pakutud lahendus: rajada kaitseribad
 Korrakaitse ja turvalisus: huligaanitsemine, puudulik heakord
kuna konstaabel vahetub tihti.
 Infrastruktuur: tänavavalgustus puudulik, veekvaliteet Kaareperes
 Maade ja hoonete seisund: maaomanikud, kes ei hoolda oma
maastikku ega korrasta hooneid (lagunevad hooned), Nõukogude
aegsed põllumajanduslikud hooned rikuvad maastikupilti
 Ettevõtlus: hea elukeskkond kuid vähesed võimalused võivad valla
muuta Tartu „magalaks”
 Ühistransport
 Elamuehitusele anda võimalusi (mitmekorterilised elamud)
3. Kas olete rahul Palamuse valla ja oma piirkonna tehnilise
infrastruktuuriga (ühendusteed, vesi ja kanalisatsioon, elekter,
tänavavalgustus jne)?
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Palamuse tehnilise infrastruktuuriga ollakse pigem rahul ( rahul- 2, pigem
rahul-13, pigem ei ole rahul- 4, ei ole rahul-1).
Kõige enam parandamist vajavad infrastruktuurid
toodud märgitud kordade arv):
 Matka-, jalgratta- ja suusarajad ( 13)
 Vesi ja kanalisatsioon (12)
 Teed ja tänavad (11)
 Tänavavalgustus (8)
 Elekter (6)
 Sideühendus (5)
 Bussiliiklus (2)
 Raudtee ülesõidukoht Kaareperes (1)

on

(sulgudes

Vallas üldiselt on vaja arendada:
 Asulasisesed teed
 Elektrisüsteem (katkestused, pinge kõigub)
 Bussiliiklus valla teatud valla osade ja keskuse vahel puudub
 Teed üldiselt: kruusateed tolmuvabaks ja parandada
Piirkonniti on vaja arendada:
 Palamuse alevik: tänavavalgustus (5), matka-/jalgratta-/suusarajad
(5), vesi ja kanalisatsioon (3), teed ja tänavad (1)
 Kaarepere: vesi ja kanalisatsioon (1), tänavavalgustus (1), side (1),
matka-/jalgratta-/suusarajad (1)
 Änkküla: vesi ja kanalisatsioon, tänavavalgustus, matka-/jalgratta/suusarajad
 Imukvere: sideühendus (1), teed ja tänavad (1)
 Toovere: teelõik Albrite majapidamiseni (1)
4. Kas piirkonnas on piisavalt kooskäimise ja vaba aja veetmise
kohti?
Pooled vastanutest (11 in) arvasid, et kooskäimiskohti ja vaba aja veetmise
kohti on piisavalt, pooled arvasid et ei ole.
1. Noorte vaba aja veetmine
Suurimaks
puuduseks
peeti
noortel
omaette kokkutuleku
koha
(noortekeskuse) puudumist, mida mainiti 10 korral. Lisaks toodi välja, et
noortel tehnikahuvilistel pole tegevusvõimalusi, samuti Luual pole vaba aja
veetmise võimalusi (metsakooli õpilastel). Vabaajakeskused puuduvad
kõikides piirkondades.
2. Täiskasvanute vaba aja veetmine
Puuduvad kohvikud/baarid. Täiskasvanutel pole kohta, kus õhtuti kokku saada
(va rahvamaja), et arendada nt klubiliikumist. Täiskasvanutele pole
terviseradasid.
3. Väikeste lastega pered, puuetega inimesed, vanurid
Väikeste lastega (lasteaiaeelikud) peredele puuduvad meeldiva vaba aja
veetmise kohad puuduvad nn mänguväljakud, jalutamise rajad. Puuetega
inimeste ja vanurite päevakeskus puudub, samuti pansioni taoline
hoolekandeasutus.
4.1 Praegused jaanitule ja teiste vabaõhuürituste (külapeod jms)
pidamise kohad on valdavalt meelepärased (8 vastanut), kuue
inimese arvates tuleks neid kohti täiustada.
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 Kaareperes Aruküla mäel arendada ja täiustada külapeo plats (tuua
elekter, ehitada katusealune)
 Külades võiks olla kooskäimiskohti, praegu on ainult põhikeskustes
 Palamuse laululava põrandat võiks parandada (ei saa tantsida)
4.2 Välisürituste korraldamiseks teistes kohtades pakuti:
 Kudina mõisa parki või selle ümbrust
 Varbevere
 Pikkjärve piirkonda
4.3 Sportimisvõimaluste piisavuse hindamisel jagunesid arvamused
pooleks: piisavaks 11 inimest ja ebapiisavaks samuti 11 inimest.
Milliseid radu ja rajatisi on vaja? Kus?
 Suusa/spordirajad (valgustatud) (8). Palamusel, Aruküla mäel
 Terviserajad (8). Palamusel, Aruküla mäel
 Matkarajad (3). Palamusel
 Jalgrattarajad (2). Palamusel
 Jõusaal (2)
 Staadionide renoveerimine (2). Palamusel ja Luual
 Kudinal spordiplats (1).
 Kaareperes uus sisespordialade tegemise paik (1)
 Ujumiskohad (1)
4.4
Kas küla läheduses oleks vajalik välja ehitada spetsiaalsed
tervisespordi rajad (jooksu-suusarajad) ning kus nad peaksid
paiknema?
 Aruküla mäel Kaareperes (4)
 Palamuse alevikus ja selle lähedal (4)
 Looduslikult sobivas kohas (Amme jõe kallasrajal, jõe ääres nn
Räägu metsas) (3)
 Luual (1)
 Raadiveres (1)
 Vallale piisaks ühest korralikust kompleksist (1)
 Sinna, kus oleks ka kasutajaid (1)
 Kui on valgustatud, ka külades (1)
4.5.
Kas on vaja rajada valda ja külakeskusesse
jalgrattatee? Kui jah, siis kuhu?
Rattateede vajalike suundadena toodi välja:
 Palamuse-Kaarepere (4)
 Palamuse-Luua (4)
 Palamuse-Kuremaa (2), (läbi Toovere)

eraldi

Rattateede puhul leiti ka, et need võiksid viia suurematesse asulatesse ja
vaatamisväärsuste juurde. Samuti, et teekate oleks selline, millel ka
rulasõitjad saaksid sõita (nt. Palamuse-Kuremaa suund).
Seitse vastanut arvasid, et ei ole vaja eraldi valda ja külakeskustesse
rajada jalgrattateed.
5. Kas olete rahul teenuste kättesaadavusega Palamuse vallas?
Teenuste kättesaadavusega Palamuse vallas on elanikud rahul (jah –
12 in, ei – 1 in).
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Teenuste kättesaadavuse osas ollakse rahul üldhariduse ja lasteaia
teenuse kättesaadavusega, pigem rahul sotsiaalhoolduse, huvitegevuse ja hariduse kättesaadavusega ning pigem ei olda rahul turvalisuse ja
ühistranspordiga.
4-pallisel skaalal (4-rahul, 3-pigem rahul, 2-pigem ei ole rahul, 1-ei ole rahul)
avaldus see järgmiselt:
1) üldharidus ( keskmine 4, enim vastanuid oli rahul (22 in)
2) lasteaed (keskmine 3.7, enim vastanuid oli rahul (17 in)
3) sotsiaalhooldus (keskmine 3.1, enim vastanuid oli pigem rahul (12)
4) huvitegevus (keskmine 3.1, enim vastanuid oli pigem rahul (12)
5) huviharidus (keskmine 2.8, enim vastanuid oli pigem rahul (10)
6) turvalisus (keskmine 2.2, enim vastanuid oli pigem rahul, kuid 13 inimest
pigem ei olnud või ei olnud rahul)
7) ühistransport (keskmine 1.9, enim vastanuid ei olnud rahul (10)
Ühistransport
Ühistransport ei vasta vajadustele: bussiliine on vähe, bussid on harvad ja
käivad ebasobivatel aegadel (õhtune buss Jõgevalt Palamusele puudub),
bussiühendus on halb Tartu ja Jõgeva linnaga, bussiühendus praktiliselt
puudub Palamuse ja Kaarepere vahel. Suvel ühistransport halvem kui talvel
(kui töötab koolibuss).
Raudtee läbib valda, aga rongid ei peatu, raudtee praktiliselt kasutu, nn
teivasjaamad on suletud.
Turvalisus
Konstaabel vahetub pidevalt. Noored huligaanitsevad Palamusel, palju on
korrarikkumisi. Külades liiguvad „kahtlased” inimesed.
6. Millised teenused peaksid Palamuse vallas olema teie meelest
kindlasti kättesaadavad
Üldharidus (8)
Sularahaautomaat/ sularaha väljavõtmise võimalus (6)
Lastead
(4)
Toitlustusasutus
(aastaringne)
Kaubandus (3)
(2)
Ühistransport (bussiliiklus) (3)
Sotsiaalhooldus (1)
Turvalisus (politsei) (3)
Kultuur (1)
Laste huviharidus (2)
Raamatukogu (1)
Huvitegevus (2)
Saun (sh koosviibimissaal) (1)
Arstiabi (2)
Majutus (1)
Olmeteenused
(nt
juuksur,
Puhkemajandus (1)
kingsepp) (2)
Laste- ja noortekeskus (1)
Side (2)
Vanadekodu (1)
Leiti ka, et kõik teenused on olulised, ning kui ühistransport oleks tasemel,
piisaks ka keskuste teenustest.
7. Millist laadi ettevõtlus arenguks on Palamuse vallas eeldusi ja
ressursse?
1) Põllumajandus (15). Traditsioonid, maade ja tootmishoonete olemasolu,
viljakas pinnas. Arendada alternatiivharusid, lamba- ja marjakasvatust.
2) Puhkemajandus (13). Looduskaunid kohad, veekogud, ilusad vaated, hea
asend. Arendada aastaringselt.
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3)
4)
5)
6)

Turism (12). Kirjanduslik ja ajalooline taust, loodus.
Teenindus (4). Vajaduste täitmine, erinevat liiki teenindust võiks arendada.
Muu tootmine (4). Linnade suhteline lähedus ja hea transpordiühendus
Väiketööstus (1)

Toodi ka välja, et kõiki alasid peaks arendama ning piirkonniti müüma
turistidele valla keskust.
8. Nimetage kohalikke vaatamisväärsusi, millel võiks olla suurem
tuntus ja mis võiks huvi pakkuda valda külastavatele või siit läbi
sõitvatele inimestele?
Välja toodi
Kaarepere
Aruküla mägi
(ilus vaade,
võiks olla
telkimis/lõkkeplats), Kaarepere õigeusukirik, Palamuse keskus (sh veski),
Luua metsanduskool, Pikkjärve küla, Kuremaa järv, Kalevipojaga seotud
paigad vallas nt. Ehavere nõmmes Kalevipoju magamisase, Amme jõe
piirkond (seoses Lutsuga), Vooremaa üldiselt, looduskaunid kohad. Leiti ka,
et Palamuse tuntus üldiselt võiks suurem olla ning eelkõige arendada
olemasolevaid vaatamisväärsusi.
9. Nimetage kohalikke (oma piirkonna) miljööväärtuslikke alasid,
mida tuleks Teie arvates säilitada ja millega tuleks üp koostamisel
arvestada?
Miljööväärtuslike piirkondadega, mida tuleks säilitada, mainiti:
Järved ja nende äärsed alad (koordineeritud kasutamine) (6)
Vooremaa (voored ja järved, vaated neile) (4)
Palamuse ajalooline keskus (4)
Aruküla mägi (3)
Voored (2)
Luua park (1)
Pikkjärve (1)
Palamuse piirkonna ühepere elamute piirkonnad (1)
Luts ja tema poolt kuulsaks kirjutatud hooned ja paigad (1)
Palamuse paisjärv (1)
Kuremaa järve äärsed alad (1)
10.Milliste valdkondade arendamine Palamuse vallas on Teie meelest
kõige prioriteetsem/tähtsam? 1-10
Olulised
 Ettevõtlus
 Haridus
 Ühendusteed
Arendamist vajavad
 Sport
ja
vaba
aja
veetmine
 Kultuur
 Üldine heakord
 Loodushoid
 Laste
mänguväljakute
rajamine
 Turvalisus

 Noorte üritused
 Vesi ja kanalisatsioon
 Elamuehitus
 Puhkealad
Vähem olulised
 Roheliste alade säilimine
 Lasteaiateenused
 Igapäevateenused
 Asulasisesed teed/tänavad
 Tänavavalgustus
 Andmeside (internet)
 Kergliiklusteed
 Seltsielu

Avaldati ka arvamust, et kõiki valdkondi tuleb arendada.
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